
PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH IGRAH NET FM 

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

V skladu s temi pravili organizator NET FM d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na naslovu Loška ulica 
13, 2000 Maribor, organizira nagradno igro na družabni spletni platformi Facebook (v nadaljevanju: 
nagradna igra). Pokrovitelj nagradne igre je podjetje ali posameznik, ki podeljuje nagrado (v 
nadaljevanju: pokrovitelj). Nagradna igra bo potekala od 1. objave na omenjeni spletni platformi do 
trenutka, ko organizator javno objavi konec igre. NET FM poslušalcem v rednem radijskem programu 
objavi poziv za sodelovanje v kolikor je to dogovorjeno s pokroviteljem. Pravila so objavljena na 
spletni strani organizatorja. 

 

2. POGOJI SODELOVANJA  

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni 
igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci NET FM d. o. o. ali njihovi ožji 
družinski člani in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo in pokroviteljstvo nagradne igre. V 
nagradni igri tudi ne smejo sodelovati zaposleni pri pokrovitelju in njihovih najemnikih ter njihovi ožji 
družinski člani. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da 
s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 

 

3. NAČINI SODELOVANJA IN IZBOR NAGRAJENCEV  

Osebe, ki želijo sodelovati v nagradni igri, lahko sodelujejo na sledeči način: organizator bo na 
spletni družabni platformi Facebook objavil nagradno igro s pripadajočimi navodili in opisom 
nagrade. Obiskovalci platforme lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da sledijo navodilom in opravijo 
nalogo, ki je omenjena v objavi. Organizator bo po poteku nagradne igre med vsemi sodelujočimi 
žrebal nagrajence (število določi pokrovitelj) ter jih obvestil o nagradi in njenem prevzemu. 
Nagrajena oseba bo morala podati svoje podatke, in sicer ime in priimek, naslov, telefonsko številko, 
EMŠO ter davčno številko. Če nagrajena oseba navedenih podatkov ne bo podala, ne bo sodelovala 
v nagradni igri in ne bo prejela nagrade. 

 

4. NAGRADA  

Nagrada bo objavljena v sklopu nagradne igre na spletni platformi. Nagrado je mogoče koristiti do 
datuma, kot je navedeno na dopisu ali v elektronskem sporočilu, ki ga bo prejel nagrajenec. V kolikor 
žrebani poslušalec ne bo mogel koristiti prejete nagrade, bo NET FM med vsemi prijavljenimi 
poslušalci (izključujoč oba že izžrebana poslušalca) žrebal novega nagrajenca. O podrobnostih bo 
nagrajenec obveščen v živo s strani terenske ekipe NET FM in/ali preko elektronske pošte ali 
telefonske številke. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. 
Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potni strošek itd.). Akontacijo 
dohodnine za prejeto nagrado, v kolikor nagrada presega prag za obračun dohodnine, in morebitne 
druge dajatve opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj nagradne igre. 

 

 



5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

Osebni podatki, ki bodo NET FM poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namene 
obveščanja o prevzemu nagrade. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru 
igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 
NET FM lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih bo zbral v tej igri, kakor tudi zvočne, 
vizualne in video posnetke sodelujočih v okviru te nagradne igre, tudi za namene promocije NET FM 
v skladu z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Nagrajena oseba dovoljuje 
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti NET FM ter uporabo vseh fotografij, posnetkov 
in podatkov za promocijske aktivnosti NET FM.  

6. KONČNE DOLOČBE 

 S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne igre. Organizator 
si pridružuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre. 

7. REKLAMACIJE  

Morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ali nagrado sprejemamo na elektronskem naslovu 
markerting@radionet.si  in na telefonski številki  070807714.  

Maribor, 1.01.2018 


