Pravilnik natečaja #beahero

1. Splošne določbe
1.1. Organizator in realizator natečaja: Ta pravila vsebujejo pogoje za sodelovanje v nagradnem
natečaju »#QUIKMINUTE« (v nadaljevanju besedila: »Natečaj«), ki je organiziran na uradni Facebook
strani Big Bang Slovenija in Info portal strani podjetja Big Bang. Facebook stran Big Bang Slovenija:
https://www.facebook.com/BigBangSlovenija/ Info portal Big Bang: https://www.bigbang.si/info
Sodelovanje v Natečaju oziroma prijava pomeni takojšnje sprejemanje teh uradnih pravil (v
nadaljevanju besedila: »Uradna pravila nagradnega natečaja«).
Uradni organizator natečaja je Big Bang, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
1.2. Pogoji sodelovanja v natečaju: Udeleženec je lahko fizična oseba, ki je državljan Republike
Slovenije. Organizator ravna s podatki udeležencev v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki so
predstavljeni v poglavju »Upravljanje in varstvo osebnih podatkov – Informacija o varstvu podatkov«.
1.3. Status udeleženca pridobite z objavo DO 1 minuto dolgega videa v Facebook aplikaciji na
Facebook strani Big Bang Slovenija in Info portalu Big Bang na spletni strani www.bigbang.si/info.
Pogoj za sodelovanje v natečaju je uporaba aplikacije GoPro Quik. V opisu ali naslovu videa je
potrebno uporabiti naslednje oznake (tage) (obvezno vse štiri) #gopro #quikminute #bigbangslo
#adriatichero
1.4. Dovoljene so izključno osebni, avtorski videi udeležencev. Videi ne smejo vsebovati nasilja,
pornografije, mamil, kartanja ipd. Takšnih fotografij žirija ne bo upoštevala.
1.5. Žirija, sestavljena iz predstavnikov družbe Big Bang Slovenija, bo izbrala zmagovalne videe. Med
izbiro ne bomo upoštevali všečkov in komentarjev na fotografijah udeležencev.
1.6. Natečaj bo potekal od 1. 03. 2017 do 31. 03. 2017.
1.7. Iz Natečaja bodo avtomatično izločeni vsi materiali, ki bodo posredno ali neposredno vsebovali:









nasilne in pornografske vsebine;
psihološko in drugo manipulacijo otroka ter izkoriščanje otrokovega zaupanja zaradi
pridobitve otrokovega soglasja za dejavnosti, ki so škodljive za pravilen razvoj in dobro
otroka;
objavljanje spremljevalnih vsebin;
javno izpostavljanje zasebnih podatkov o otroku, njegovi družini ali okolju, iz katerega
prihaja, brez privolitve otroka ali zakonitega zastopnika;
novačenje otroka zaradi pridobitve otroka v sodelovanje, članstvo ali podporo skupinam, ki
spodbujajo nasilje, netoleranco, sovraštvo ali so ustvarjene za izvajanje kaznivih dejanj;
izpostavljenost sovražnemu govoru;
izpostavljanje otroka drugim vsebinam, ki so škodljive za njegovo dobro in pravilen razvoj.

1.8. Organizator si pridržuje pravico do uporabe vseh prispelih vsebin za promocijske namene.
Organizator ima diskrecijsko pravico, vendar ne tudi obveznosti do izključitve vsakega udeleženca v
primeru suma v avtorstvo priloženega videa.
1.9. Dobitniki: Dobitniki nagrade bodo obveščeni na organizatorjevi Facebook strani. Dobitniki se
morajo oglasiti v organizatorjevem inboxu v 48 urah, v nasprotnem primeru bo organizator nagradil
prvega naslednjega udeleženca po izbiri žirije. V kolikor udeleženec iz katerega koli razloga ne

izpolnjuje pogojev, izgubi pravico do nagrade, njegovo mesto pa zasede prvi naslednji udeleženec, ki
ga izbere žirija.

2. Nagrade
1 x GoPro HERO5 Black

3. Prevzem nagrad
Organizator stopi v kontakt z dobitniki prek Facebook strani organizatorja. Podelitev nagrad bo
potekala v delovnem okolju organizatorja, o načinu prevzema pa se bomo naknadno dogovorili z
zmagovalci natečaja. Udeleženec, ki je prejel nagrado, je zaradi podelitve nagrade dolžan sodelovati z
organizatorjem. V kolikor kateri koli dobitnik ne reagira v skladu s svojimi obveznostmi pri tem
sodelovanju in bo zaradi tega onemogočena pravočasna podelitev nagrade, organizator za to ne
prevzema odgovornosti. Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade v določenem časovnem
obdobju, ki ga ni mogoče podaljšati, zamujanje pa za udeleženca pomeni izgubo pravice do nagrade.
V tem primeru podeli organizator nagrado prvemu naslednjemu dobitniku.

4. Odgovornost in izključitev odgovornosti
4.1. Osebna odgovornost udeleženca je prepričanje, da nepooblaščene osebe ne sodelujejo v
natečaju z uporabo njegovih osebnih podatkov, za kar organizator nima nikakršne odgovornosti.
Organizator nima nikakršne pravne odgovornosti v zvezi z morebitnimi spori, ki bi lahko izhajali iz
uporabniških pravic. Organizator nima nikakršne odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi
netočnih ali napačnih podatkov udeleženca. Organizator ni odgovoren za neuspeh ali nezmožnost
realizacije dostave nagrade zaradi pomanjkljivosti / napak v podatkih, ki jih je posredoval udeleženec
(npr. napačno ime ali naslov ipd.) ali zaradi uporabnikove nezmožnosti za prevzem nagrade na
dogovorjenem kraju oziroma za škodo, ki je nastala iz omenjenih razlogov. Organizator ni odgovoren
za zamude, ki jih povzročijo motnje v delovanju spletnega prometa. Občasno se lahko zgodi, da se
storitev ne more uporabljati iz razlogov, ki niso odvisni od organizatorja.
4.2. Obveznost plačevanja davkov za posebne nagrade (davek na dohodek državljanov) prevzame
organizator, ostale morebitne davčne obveznosti pa so breme nagrajenca.
4.3. Dobitke z natečaja ni možno zamenjati za denar, kakor tudi za druge ugodnosti. Dobitki niso
prenosljivi na tretje osebe pred podelitvijo nagrad.

5. Kaj se zgodi, če del natečaja ne deluje?
Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno koli odškodnino
v času sodelovanja v natečaju. Organizator ni odgovoren za nastale tehnične napake ali napake v
vnosu podatkov med potekom natečaja ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.

6. Ostale informacije
6.1. Udeleženci sprejmejo polno odgovornost za vso škodo, ki jo povzročijo organizatorju med
potekom natečaja s kakršnimi koli kršitvami določb Pravil Natečaja. V primeru kršitve določb Pravil
Natečaja lahko organizator kateremu koli udeležencu odvzame pravico do sodelovanja v Natečaju.
6.2. Iz Natečaja so izključeni delavci Organizatorja, kakor tudi podjetja, ki sodelujejo v organizaciji
Natečaja.
6.3. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil natečaja in spremembe njegovega poteka.

6.4. Organizator si pridržuje pravico do izključitve udeležencev s tekmovanja v primeru kršitve pravil
ali če obstaja sum, da fotografija ni avtentično avtorska. Organizator si pridržuje pravico do
nepodelitve nagrade udeležencu, ki je prekršil pravila in »fair play« načela, in sicer brez predhodnega
obvestila.

7. Upravljanje in varstvo osebnih podatkov
Informacija o varstvu podatkov: Organizator pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval naprej
tretjim osebam, ampak jih hranil do preklica in uporabljal v lastne promocijske namene.

V Ljubljani, 1. 3. 2017

