PRAVILA IN POGOJI SPLETNE NAGRADNE IGRE ADVENTNI KOLEDAR MOJAIZBIRA.SI
1. Organizator nagradne igre je Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v
nadaljevanju CPI), Kajuhova ulica 32 u, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka od 1. decembra
do vključno 24. decembra 2018 na Instagram (https://www.instagram.com/mojaizbira.si/) in
Facebook profilu (https://www.facebook.com/mojaizbira/) Mojaizbira.si.
2. Adventni koledar je spletna igra z vsakodnevnimi vprašanji, objavljenimi na Facebook in
Instagram profilu Mojeizbire. Med tistimi, ki bodo v komentar objave pravilno odgovorili na
vprašanje, pa se izžrebajo tisti, ki bodo prejeli nagrado (planer, majčko in poklicne kartice).
3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v komentar podajo pravilen odgovor na zastavljeno
vprašanje posameznega dne.
4. Do vključno 24. decembra 2018 lahko sodelujete v nagradni igri in osvojite šolski planer za
leto 2018/2019, majčko Mojaizbira in poklicne kartice. V nagradno žrebanje bodo uvrščeni vsi,
ki bodo v komentar pod objavo dneva na Facebooku in Instagramu med 1. in 24. decembrom
2018 zapisali pravilen odgovor.
5. V žrebanju bo prejel nagrado en izžrebanec za vsako objavo – združili bomo odgovore
prejete preko Facebooka in Instagrama. Tako bo podeljenih 24 nagrad. Žrebanje bo potekalo
po zaključku nagradne igre, najkasneje do 28. 12. 2018. V primeru, da bo posameznik
izžreban večkrat, se žrebanje ponovi in se izžrebanemu podeli nagrada v drugem krogu. Pri
žrebanju izvedemo toliko krogov, dokler ni izžreban tisti, ki še ni bil.
6. Izžrebanec bo o nagradi obveščen preko družbenih omrežij in preko zasebnega sporočila,
nagrado pa mu bomo poslali po pošti.
7. Če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki neresnični, si pridržuje
pravico, da prijavo izloči, jo zavede v zapisnik in naključno računalniško izbere drugega
nagrajenca.
8. CPI se bo trudil za nemoteno delovanje spletnih aplikacij in obrazcev, vendar ne more biti
odgovoren za škodo, ki bi lahko sodelujočem nastala zaradi motenega delovanja spletnega
sistema.
9. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujočim so
v celoti zagotovljene pravice po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1UPB1).
10. Rezultati žrebanj so dokončni – pritožbe niso možne. Nagrajenec iz naslova nagrade ne
more zoper družbo CPI uveljavljati nobenega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade ipd.).
Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v denarju.
11. Če nagrajenec ne prevzame nagrade, se le-ta ne podeli.
12. CPI si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadar koli in brez
predhodnega obvestila začasno prekine ali konča spletno nagradno igro ali del le-te.
13. Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju.
14. CPI si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre
v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki
se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice.
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