PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»S HITOVO HIMNO DO BMW SERIJE 2«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator R TRŽENJE d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na naslovu
Jakopičeva 18 in Ljubljanska 36, 1230 Domžale, ter soorganizator (pokrovitelj) A COSMOS D.D.,
organizirata nagradno igro S HITOVO HIMNO DO BMW SERIJE2 (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra bo potekala od 6/5 – 24/5/2019 v programu radia Hit in na družbenih omrežjih (FB).
Radio Hit poslušalcem v rednem radijskem programu objavi jasen poziv za sodelovanje in način
sodelovanja v nagradni igri. Organizator bo nagrajenca javno objavil v programu radia Hit. Glavni
pokrovitelj in soorganizator nagradne igre je A COSMOS D.D., ki je odgovoren za podelitev nagrade.
Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiohit.si.
2. POGOJI SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ne glede na kraj stalnega
prebivališča. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci R Trženje
d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani ter tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne
igre.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili te nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
1. NAČINI SODELOVANJA IN IZBOR NAGRAJENCEV
V nagradni igri bomo enemu poslušalcu ali poslušalki podarili BMW serije 2 iz A COSMOSA na
popolno uporabo za pol leta (šest mesecev).
Poslušalci morajo poslušati program radia Hit in takoj, ko zaslišijo Hitovo himno V CELOTI, pošljejo
tekstovno (SMS) sporočilo na 040956956 z vsebino BMW. V programu se predvaja Hitova himna v
različnih dolžinah, ne vedno cela, vsaj enkrat dnevno pa v celoti. Takrat naj bi poslušalci poslali
sporočilo.
Prvi prejeti sms na posamezni dan dobi možnost vstopa v igro za glavno nagrado, BMW serije 2.
Poslušalca/ko se pokliče in se mu pove, da je v igri za glavno nagrado, ki jo bomo podarili z
naključnim žrebom med vsemi zmagovalci posameznih dni in sicer v petek, 24/5/2019.
Hitova himna se v programu predvaja naključno, kadarkoli. Vsakodnevnega poslušalca/ko z njegovo
posneto izjavo tudi predvajamo v programu v živo vsak naslednji dan za pretekli dan.
2. NAGRADA
Nagrada je avto BMW serije 2, ki ga polno zavarovanega in primernega za takojšnjo uporabo, lahko
nagrajenec uporablja šest mesecev od prevzema nagrade. Za prevzem nagrade je odgovoren
nagrajenec, ki se dogovori z glavnim pokroviteljem, podjetjem A COSMOS D.D., za prevzem
nagrade.
O podrobnostih bo nagrajenec obveščen preko telefona. Klic in njegov odziv se predvaja v
programu radia Hit. V kolikor nagrajenec zavrne snemanje, se žreb izvede ponovno. Dohodnino,
vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v
zakonodaji Republike Slovenije, krije soorganizator nagradne igre.
Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob
tem je nagrajenec seznanjen s tem, da se s prejemom nagrade lahko uvrsti v višji dohodninski
razred. V tem primeru vso finančno odgovornost in posledice nosi nagrajenec.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Za prevzem nagrade se
nagrajenec sam dogovori z glavnim pokroviteljem.
3. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA IN POKROVITELJEV
Organizator ne odgovarja za zasedenost ali nedelovanje telefonskih linij in mobilnih omrežij v času
trajanja nagradne igre.
Organizator in soorganizator nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja, telefonskih linij ali
spletne strani www.radiohit.si, tehnične težave ter napačno razumljene namige, pravila in pogoje
ali komunikacijo.
4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili
nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. Upravljalec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri,
je organizator, R TRŽENJE D.O.O..
Upravljalec bo osebne podatke (spol, ime, priimek, kraj bivanja, email in telefonska številka)
vpisal v svojo bazo. Upravljalec bo osebne podatke obdeloval v skladu z zakonodajo s področja
varstva osebnih podatkov. Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5
let. S prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljalec osebne podatke obdeluje za namen
izvajanja nagradne igre. S prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z objavo osebnih podatkov
nagrajencev na spletnih strani upravljalca, v kolikor to zahteva narava nagradne igre.
Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri
organizatorju nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev
obdelave ali izbris na naslovu: tilen.cencelj@radiohit.si . Organizator se zavezuje, da bo osebne
podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
ter da jih ne bodo posredoval tretjim osebam.
S prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij,
posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in socialnih omrežjih
organizatorja in pokrovitelja nagradne igre.
5. 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.
3. REKLAMACIJE
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov: tilen.cencelj@radiohit.si.
4. DODATNE INFORMACIJE
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Organizator ima
pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja. S sodelovanjem
v nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne igre.
Domžale, 6/5/2019

