Pravila nagradnega natečaja »Kje pa .si?«
1. Organizator
Organizator nagradnega natečaja »Kje pa .si?« je Arnes (Register.si), Tehnološki park 18,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes (Register.si)).
2. Namen
Arnes (Register.si) organizira nagradni natečaj »Kje pa .si?« v namen promocije nacionalne
vrhnje domene .si in blagovne znamke imej.si.
3. Sodelovanje in osnovni pogoji sodelovanja
Na nagradnem natečaju »Kje pa .si?« lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike
Slovenije, ki imajo lasten Instagram profil, tako da:



na Instagram profil uporabniki objavijo fotografijo, posneto kjerkoli v Sloveniji, s
ključnikom (hashtagom) #kjepasi in #imejsi, ali
uporabniki Instagrama sledijo objavam na @imej.si in v komentarjih ugibajo, na
katerem koncu Slovenije je nastala objavljena fotografija.

Objavljene fotografije morajo biti skladne s temo natečaja. Na natečaju lahko uporabniki
sodelujejo z več objavami (fotografijami) oz. komentarji hkrati. Izbrane poslane fotografije
bodo objavljene na spletni strani Imej.si in Instagram profilu Imej.si. Šteje se, da s
sodelovanjem na nagradnem natečaju in z objavo fotografije sodelujoči pristane na vse
pogoje v zvezi z nagradnim natečajem, sprejema pravila nagradnega natečaja in se z njimi
strinja.
4. Trajanje natečaja
Nagradni natečaj »Kje pa .si?« poteka od 5.7.2019-5.8.2019, ki je tudi končni rok za oddajo
prispevkov (5.8.2019 do polnoči). Razglasitev zmagovalcev bo znana do 20.8.2019, seznam
nagrajencev pa bo objavljen na spletni strani www.imej.si/natecaj. S sodelovanjem v
nagradnem natečaju se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane
nagrajenec, organizator na spletni strani www.imej.si/natecaj objavi njegovo ime in priimek.

5. Nagrade
Med vsemi sodelujočimi bo organizator podelil:



20 majic (20-im avtorjem najbolj všečkanih fotografij)
100 svinčnikov Sprout (med vsemi ostalimi uporabniki, ki bodo oddali komentar pod
objavljene fotografije bo Register.si izžrebal 100 sodelujočih).

Vsak nagrajenec lahko prejme zgolj eno nagrado. Stroške pošiljanja nagrade v celoti krije
izročitelj nagrade.
Vrednost posamezne nagrade je manjša od 42,00 EUR in v skladu z Zakonom o dohodnini se
akontacija dohodnine ne obračuna. Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni preko zasebnega
sporočila na Instagramu. Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 5 dni pošljejo podatke (ime,
priimek, naslov za dostavo nagrade) za namene pošiljanja nagrade in obveščanja o poteku
natečaja na naslov register@register.si. Če nagrajenec organizatorju ne bo javil zahtevanih
podatkov do roka, ne bo upravičen do nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati
njene denarne protivrednosti. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
-

nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

-

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil);

-

se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne
igre.

6. Avtorstvo
Sodelujoči na nagradnem natečaju z objavo fotografije organizatorju natečaja Arnes
(Register.si) zagotavljajo, da so avtorji fotografij, oziroma da so izključni imetniki avtorskih
pravic, in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.
V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih
predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja
zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z
njihovo podobo.
Z objavo prijave in fotografij udeleženci prenesejo na Arnes (Register.si) vse materialne
avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/2007 in
spr. – v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo Arnesu (Registru.si) omogočile javno
prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje zbranih fotografij, uporabo fotografij v tiskanih
in elektronskih medijih, uporabo fotografij za poslikavo čebelnjakov, elektronsko
reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe
fotografij za potrebe Arnesa (Registra.si). Avtor s prenosom materialnih pravic Arnesu
(Registru.si) dovoljuje, da (v skladu z ZASP) objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in
brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas
trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave.
Pravice za poslane fotografije se nanašajo na:






objava na internetu in socialnih omrežjih,
izdelava promocijskega materiala,
uporaba za poslikavo čebelnjakov,
prezentacija na razstavah ali dogodkih.

Arnes (Register.si) se zavezuje, da fotografij udeležencev foto natečaja ne bo nikoli uporabil
za prodajo tretjim osebam.
7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator nagradnega natečaja bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za
namene izvedbe nagradnega natečaja in podeljevanja nagrad. Organizator nagradnega
natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali (ime, priimek, naslov za
dostavo nagrade), ne bodo predani v roke tretji osebi ali uporabljeni kakorkoli drugače, kot
je opredeljeno v teh pravilih.
Ime, priimek in naslov nagrajenca bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja nagrade
in bodo po končanem nagradnem natečaju uničeni, tako da organizator nagradnega natečaja
ne bo hranil nobenih osebnih podatkov.
8. Pravila
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na:


na spletni strani www.imej.si/natecaj

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradnim natečajem ter v zvezi z nagradami lahko
pošljete na elektronski naslov register@register.si.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno stvarno sodišče v
Ljubljani.
Pravila pričnejo veljati od 5.7. 2019 dalje.
Ljubljana, 5.7.2019
Arnes (Register.si)

