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Pravila foto natečaja:
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.

Glavna nagrada
Avtor bo za glavno nagrado prejel sezonsko smučarsko vozovnica za sezono 2015/16, izbrana
fotografija bo tudi na smučarski vozovnici za sezono 2015/16.

Poleg tega bomo izžrebali atraktivne mesečne nagrade:
- 3 x dnevna smučarska vozovnica,
- 5 x termo odeja Telekom.

PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani, Instagram profilu ter na časovnici Facebook 
strani (www.facebook.com/VogelSkiCenter ),prav tako bodo nagrajenci pozvani na oddajo 
elektronskega naslova. Na oddan elektronski naslov bodo prejeli sporočilo, na katerega mora 
v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila odgovoriti v skladu z zahtevanimi podatki 
(organizatorju mora za prejem nagrade posredovati naslov prebivališča in davčno številko). 
Kot odgovor na vse zahtevane podatke prejme s strani organizatorja obvestilo o načinu 
prejema nagrade. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti starši oz. 
zakoniti zastopniki. 

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.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

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. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta 
organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, 
davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija 
dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V 

http://www.facebook.com/VogelSkiCenter
http://instagram.com/vogelskicenter


skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 
EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitnikom nagrad po 
pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije 
davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski 
napovedi za leto 2015. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s 
kakšnimi drugimi nagradami. 

ODGOVORNOST IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ali Facebook 
aplikacije ali Facebook strani te aplikacije ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge 
nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno 
delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na 
katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove foto natečaj. O tem 
mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za 
nastalo škodo. Organizator akcije ne odgovarja za napake v delovanju spletne strani ali 
Facebook aplikacije, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje le teh. Internetno povezavo 
sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izbranih 
fotografij. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izbranih fotografij, ne bodo imeli 
nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju 
poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil
osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v 
elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi 
nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej 
foto natečaju izrecno strinjajo.

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.

Vsak sodelujoči s tem, ko sodeluje v foto natečaju in pošlje fotografije, jamči, da so 
fotografije, ki jih pošilja, njegovo izvirno avtorsko delo, ali pa je izključen imetnik vseh 
materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu ter da ima pridobljena ustrezna 
soglasja od oseb, ki so morebiti upodobljene na fotografijah. Organizator si pridržuje pravico, 
da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo, fotografije izloči. Posredovanje osebnih 
podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za 
izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. 
uporabljati te igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne dovoli objave kakor koli spornih vsebin. Če 
prijavitelj/ica brez vednosti organizatorja pošlje fotografijo, ki je zaščitena v skladu z 
Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in sorodnimi zakoni, organizator za kršenje 
avtorskih pravic ne odgovarja. 

Organizator akcije vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev foto natečaja, varuje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke bo organizator foto 



natečaja uporabljal za namene obveščanja udeležencev o poteku foto natečaja, vse pridobljene
osebne podatke pa lahko brez dodatnega soglasja udeležencev foto natečaja posreduje 
oziroma vključi v  v baze osebnih podatkov povezanih oseb v skladu z Zakonom o 
gospodarskih družbah. Navedene pravne osebe lahko osebne podatke udeležencev foto 
natečaja vključijo v vse svoje baze osebnih podatkov, ki jih uporabljajo za obveščanje oseb o 
svojih produktih, storitvah in trženjskih akcijah.


