Nagradni natečaj »S Scottom na E-Alpe«
V skladu z Načrtom komunikacijskih aktivnosti 2021 in promocijskimi aktivnostmi objavljamo
PRAVILNIK o organizaciji in izvedbi nagradnega natečaja »S Scottom na E-Alpe«.

1. člen
Organizator natečaja je Kolesarsko društvo Alpe, Perovo 2b, Kamnik. Nagrado podarja
podjetje PROLOCO TRADE D.O.O iz Kranja.

2. člen
V natečaju lahko sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila natečaja. Sodelujejo lahko samo fizične osebe.

3. člen Nagrada:
Organizatorji bomo izžrebali 3 osebe, ki bodo 4. julija 2021 v Kamniku prejele e-kolo Scott v uporabo
za čas Maratona Alpe. Traso bodo vsi e-kolesarji vozili v posebni e-bike kategoriji. Podjetje PROLOCO
TRADE D.O.O iz Kranja bo vsem 3 izžrebancem e-kolo namenilo v uporabo še dodaten dan po njihovi
izbiri (glede na razpoložljivost e-kolesa in po predhodnem dogovoru).

4. člen
Nagradna igra bo potekala od 11. 6. do 24. 6. 2021.

5. člen Pravila in potek igre
Sodelujoči v natečaju morajo pod posebno objavo na FB strani Maratona Alpe (»S Scottom na eAlpe«) objaviti komentar, kjer zapišejo, katero turo bi sami izbrali kot prvo kolesarko turo z ekolesom.
Med vsemi komentarji bo komisija v sestavi Janez Jarm, Luka Pustoslemšek in Nika Vrhovnik prek
sistem www.random.org izžrebala 3 nagrajence, ki bodo prejele v uporabo e-kolo.
Organizator KD Alpe bo izžrebance objavil 25. 6. 2021 na spletni strani www.maraton-alpe.si in
Facebook strani Maratona Alpe.

6.člen
Vse sodelujoče skupine v natečaju se strinjajo z objavo njihovih fotografij in video posnetkov prek
internih promocijskih kanalov KD Alpe ter v širše namene promocije Maratona Alpe Scott.

7. člen
Nagrajenci se morajo organizatorju oglasiti v roku 3-eh dni od objave, najkasneje do 28. 6. 2021.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade.
Nagrada je prenosljiva.
Za koriščenje nagrade – dodatnega dne izposoje e-kolesa, se mora nagrajenec dogovoriti s
podjetjem Proloco TRADE d.o.o. najmanj 14 dni pred koriščenjem nagrade (kontakt
maja@prolocotrade.si). E-kolo bo nagrajencu na voljo po predhodnem dogovoru glede na
razpoložljivost.

8. člen
Vsi sodelujoči se zavezujejo do uporabe e-kolesa na lastno odgovornost.

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
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.

12. člen
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno Okrožno sodišče v Kamniku.

V Kamniku, 10. 6. 2021

