PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM IZBORU »PTICE 2020«
1. Splošne določbe
Ta zapis določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem izboru »PTICE 2020« (v nadaljevanju: nagradni
izbor), organizator katerega je Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, matična št.: 5052700000, id.
št. za DDV: SI44188960 (v nadaljevanju organizator), v sodelovanju s CEWE Magyarország Kft., Béke út 21-29.,
1135 Budapest, Madžarska.
Nagradni izbor poteka na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/zoo.si/.
Nagradni izbor ni sponzoriran s strani Facebooka in ni povezan s Facebookom kot podjetjem.
Pogoj za sodelovanje v nagradnem izboru je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. S
sodelovanjem v nagradnem izboru uporabnik potrdi strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji.
2. Potek nagradnega izbora in pogoji sodelovanja
V nagradnem izboru lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo za
sodelovanje pridobiti dovoljenje staršev.
Uporabnik lahko v nagradnem izboru sodeluje tako, da v komentarju pod nagradno Facebook objavo objavi lastno
avtorsko fotografijo z motivom prostoživeče ptice oz. ptic. V natečaju lahko sodelujejo le osebe s svojimi lastnimi
avtorskimi izdelki, ki so lahko novi, posneti za namen natečaja, ali starejši iz osebnega arhiva. Posamezen
uporabnik lahko v izboru sodeluje z več fotografijami, nagrajen pa je lahko za največ eno.
Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški ipd) nosijo udeleženci nagradnega izbora.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem izboru potrjuje, da je seznanjen s pravili
nagradnega izbora in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem izboru soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so
objavljeni na Facebook strani ZOO Ljubljana in spletni strani www.zoo.si.
Komisija nagradnega izbora bo med vsemi sodelujočimi izbrala tri fotografije in s tem tri nagrajence.
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo, vendar ne morejo biti nagrajeni, zaposleni ZOO Ljubljana in podjetja
CEWE ter njihovi ožji družinski člani.
3. Avtorsko delo
Sodelujoči zagotavlja, da objavljena fotografija ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih
pravic tretjih oseb. Sodelujoči zagotavlja, da morebitne osebe, prikazane na fotografiji, soglašajo z objavo in da je
za objavo fotografije mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelujoči v nagradnem izboru ZOO Ljubljana in CEWE prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in spr. – v nadaljevanju ZASP), zlasti tiste, ki bodo
omogočile javno prikazovanje, razstavljanje, reproduciranje in distribuiranje primerkov fotografij, uporabo fotografij
v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in
druge vrste uporabe fotografij za potrebe ZOO Ljubljana in CEWE. Avtor s prenosom materialnih pravic na ZOO
Ljubljana in CEWE dovoljuje, da ta v skladu z ZASP objavita delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez
nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno
neomejen in vključuje pravico predelave. ZOO Ljubljana in CEWE bosta spoštovala moralne avtorske pravice
udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajala avtorje fotografij.
4. Nagrade
• Prva nagrada: darilni bon Živalskega vrta Ljubljana, ZOObonbon v vrednosti 40 €. Darilni bon omogoča nakup
letnih in dnevnih vstopnic, ZOO programov in nakupe v ZOO trgovini Medvedji rob.
• Druga nagrada: CEWE fotoplatno 20 x 30 cm (naročilo z darilno kodo na cewe.si)
• Tretja nagrada: izdelava 50 standard fotografij (naročilo z darilno kodo na cewe.si)
Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini.
5. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator bo imena nagrajencev objavil najkasneje 14. februarja do 16. ure na Facebook strani ZOO Ljubljana.
V nagradnem izboru se upoštevajo vsi sodelujoči, ki oddajo fotografijo najkasneje na dan, ki je določen v
Facebook objavi (do 23:59). Izmed vseh prejetih fotografij, bo komisija dveh zaposlenih ZOO Ljubljana in enega
zaposlenega CEWE izbrala tri fotografije in s tem dobitnike nagrad.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne
in izbor ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu. Uporabnike bomo po zaključenem postopku
izbire o prejemu nagradne obvestili v komentarju pod nagradno objavo. Nagrajenec se morat javiti z zasebnim
sporočilom Facebook strani ZOO Ljubljana ter posredovati potrebne podatke. V kolikor se v enem tednu ne javi
organizatorju s svojimi podatki, se nagrade ne podeli.
6. Prevzem nagrad
Nagrajence bo kontaktiral predstavnik ZOO Ljubljana in se dogovoril o načinu prevzema

7. Uporaba in varstvo osebnih podatkov
Nagrajenci v nagradnem izboru organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica
sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem izboru in
uporabo fotografij v promocijskih in drugih aktivnostih, skladno z veljavno zakonodajo.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke tretjim osebam posredoval zgolj za potrebe izvedbe nagradnega
izbora. Vse osebne podatke, ki se zbirajo v namen nagradnega natečaja, organizator shrani vse do izteka roka za
vlogo morebitne tožbe v primeru tega nagradnega natečaja, oziroma do iztega zastaranega roka za preiskovanje
glede nagradnega natečaja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi
predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati
njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi
posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@zoo.si ali pisno na naslov
organizatorja.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
8. Splošno o nagradah in nagrajencu
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada je prenosljiva na drugo osebo.
Organizator nagradnega izbora si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik
sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega izbora.
9. Izločitev neprimernih vsebin
Fotografije z neprimerno ali neustrezno vsebino bodo odstranjene in izločene iz izbora.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji brez obrazložitve odstrani sporno fotografijo in prijavitelju
onemogoči sodelovanje v izboru.
10. Druge določbe
Nagradni izbor ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Facebook
Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradnem izboru, bodo posredovani
organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradnega izbora je odgovoren izključno
organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradnem izboru z napačnimi podatki ter tudi ne za
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob
uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega izbora bo organizator
udeležence obveščal z objavami na Facebook strani ZOO Ljubljana. Organizator v ničemer ne prevzema
nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem izboru,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v
skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči
iz sodelovanja v nagradnem izboru.
11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo
odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.
12. Končne določbe
S sodelovanjem uporabniki pristanejo na pravila nagradnega izbora, ki so objavljena na strani ZOO Ljubljana.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja in se zavezuje, da bo ob vsaki
spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.zoo.si.
Živalski vrt Ljubljana,
Ljubljana, 31. 1. 2020

