
Partner:

Kot v pravljici

Izbor naj 
pravljicne 
fotografije

Zmagaj, smučaj celo sezono brezplačno in občuduj svojo 
fotografijo na smučarski vozovnici za naslednjo sezono!

v sezoni 2014/15

od 20. 1. 2015 do 31. 3. 2015

Izbor naj 
pravljicne 
fotografije



Kot v pravljici

Atraktivne mesečne nagrade:

3 x dnevna smučarska vozovnica

5 x termo odeja Telekoma Slovenije

Glavna nagrada:

Sezonska smučarska vozovnica za sezono 2015/16 in

izbrana fotografija na smučarski vozovnici za sezono 2015/16

POGOJI SODELOVANJA  
IN NAGRADNI SKLAD

Foto natečaj: Vogel. Kot v pravljici 
poteka od 20.01.2015 do vključno 
31.03.2015. Organizator foto natečaje 
je Žičnice Vogel, d.d.

Najboljša fotografija bo izbrana do 
10.04.2015, takrat bo o prejemu 
nagrade tudi obveščen avtor. Naj 
fotografije bodo izbrane tudi mesečno, 
za mesečne nagrade. 

Fotografije lahko naložite na Instagram 
profil http://instagram.com/vogelskicenter

Digitalne fotografije sprejemamo z 
izvorno ločljivostjo vsaj 1600 x 1200 
svetlobnih točk (pixlov) v standardni 
barvni paleti RGB v .jpg formatu, kar 
je izhodni format večine današnjih 
digitalnih fotoaparatov.

PREVZEM NAGRADE
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani, Instagram profilu ter na časovnici 
Facebook strani (www.facebook.com/VogelSkiCenter ),obenem bodo nagrajenci 
pozvani na oddajo elektronskega naslova. 
V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, 
se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, 
organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do 
nagrajenca.
Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. 
Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo 
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na 
podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. 
S sodelovanjem v foto natečaju sodelujoči dovoljuje, da vse pridobljene podatke 
o sodelujočem (ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča) obdeluje v 
skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podrobnosti o samem natečaju in pravilih si preberite na spletni strani www.vogel.si

FOTO NATEČAJ


