
Nagradni fotonatečaj »PO POTI ČISTE VODE« 

V skladu z Načrtom komunikacijskih aktivnosti 2017 in promocijskimi aktivnostmi objavljamo PRAVILNIK 

o organizaciji in izvedbi nagradnega fotonatečaja »Po poti čiste vode« (nagradna igra). 

 

1. člen  

Organizator nagradne igre je Kolesarsko društvo Alpe, Perovo 2b, Kamnik. 

 

2. člen  

V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije. V nagradni igri lahko 

sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila nagradne igre. Če je dobitnik nagrade oseba mlajša od 16 let, 

morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade. Sodelujejo lahko 

samo fizične osebe. 

 

3. člen - nagrade 

• 1. nagrada: kolo Scott  

• 2. nagrada: startnina na 12. Maraton Alpe 2018 

• 3. nagrada: kolesarski paket 

 

4. člen  

Nagradna igra bo potekala v času med 2.6.2017 in 30.6.2017 na facebook strani Maratona Alpe in spletni 

strani www.maraton-alpe.si  

 

5. člen - pravila in potek igre  

Sodelujoči v nagradnem fotonatečaju objavijo fotografije na facebook strani Maratona Alpe ali jo 

pošljejo na e-naslov maraton@maraton-alpe.si. Fotografije morajo biti posnete na trasi Maratona Alpe 

ob enem od naravnih izvirov vode (ostali motivi za fotografijo so poljubni).  

Med objavljenimi fotografijami bo komisija v sestavi Janez Jarm, Luka Pustoslemšek in Nika Vrhovnik 

prek spletne strani random.org izžrebala 3 fotografije. Izbor najboljših fotografij bo objavljen v torek, 

4.7. 2017 na facebook strani Maratona Alpe in spletni strani www.maraton-alpe.si.  

6.člen  

Dobitniku bo nagrada izročena najkasneje 3 dni po objavi izbora treh najboljših fotografij. Nagrajenci 

bodo preko facebook strani ali njihovega e-naslova obveščeni o nagradi.  

Objavljeni bodo z imenom in priimkom. 

 

7. člen  

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Ob 

prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. 

http://www.maraton-alpe.si/
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8. člen  

Nagrajenec je dolžan pisno potrditi prevzem nagrade v roku 5 dni od dneva, ko mu je bilo posredovano 

obvestilo o prejemu nagrade (prek zasebnega sporočila na facebook strani Maratona Alpe ali preko e-

pošte maraton@maraton-alpe.si.) 

9. člen  

KD Alpe si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni 

igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. 

10. člen  

KD Alpe lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, 

komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. KD Alpe bo vsako spremembo ali zaključek 

nagradne igre ustrezno objavil tako, da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. 

11. člen 
Objave fotografij in informiranje nagrajenca o nagradi 

Nagrajenci bodo objavljen na Facebook strani Maratona Alpe z imenom in priimkom. Nagrajenci s 
sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njegovem imenu, priimku in o prejeti nagradi 
javno objavijo. Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljujejo objavo fotografij, s katerimi so 

sodelovali v nagradni igri, v medijih. 
 
 

12.člen 

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki KD Alpe, ki za 

posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo. 

13. člen  

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 

Okrožno sodišče v Ljubljani. 

 

V Kamniku, 1.6. 2017 
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