Pravila nagradne igre »Najboljša fotografija s treninga«
1. člen
Organizator nagradne igre »Najboljša fotografija s treninga« je PROFIDTP, d. o. o., Gradišče VI 4, 1291
Škofljica, Slovenia (v nadaljevanju organizator).
2. člen
Nagradna igra bo potekala preko spletne strani Tadej Pogačar (https://tadej-pogacar.com). V njej imajo
pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsi, ki sprejemajo pravila nagradne igre in z njimi soglašajo.
Nagradna igra poteka od 3. 6. 2020 do 7. 6. 2020.
3. člen
Izmed vseh oddanih glasov na nagradni izziv »Najboljša fotografija s treninga« bomo po zaključku
nagradne igre izžrebali srečne nagrajence. Žrebanje nagrad bo potekalo 8. 6. 2020 ob 10.00 uri v
prostorih podjetja PROFIDTP, v Trzinu. Nagrade se podelijo izžrebanim nagrajencem, ki so preko
spletnega obrazca na https://tadej-pogacar.com/ oddali svoj glas in vse zahtevane podatke.
Nagrade so:
1. nagrada: zmagovalna fotografija Tadeja Pogačarja kot podpisan poster velikosti 59,4 x 42 cm
2. nagrada: 1 par kolesarskih nogavic Tadej Pogačar
3. nagrada: kolesarski bidon Tadej Pogačar
4. člen
Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko oddane e-pošte. Za prevzem nagrade mora nagrajenec
sporočiti podatke za dostavo nagrade. Nagrada bo nato poslana po pošti. Vrednost nagrad ne presega
po zakonu postavljene vrednosti, za katero bi moral organizator vplačati akontacijo dohodnine.
5. člen
Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino ali prenašati na drugo osebo.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
6. člen
Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija v sestavi: Simona Jeraj in Gregor Švetak.
7. člen
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov in v skladu z veljavno uredbo GDPR ter jih ne bo posredoval tretjim osebam
v nasprotju z zakonom. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da lahko organizator uporabi v tej nagradni
igri pridobljene kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) za namen izvajanja kasnejših
lastnih promocijskih aktivnosti samo v razmerju do sodelujočega, in sicer za pošiljanje novic o novostih

na spletni strani in trgovini Tadej Pogačar preko elektronske pošte. Sodelujoči prav tako soglaša, da
ima organizator pravico imena nagrajencev objaviti na spletni strani https://tadej-pogacar.com in na
Instagram profilu Tadeja Pogačarja. Organizator se obvezuje, da bo na željo sodelujočega izraženo v
kakršnikoli obliki tako obveščanje nemudoma ustavil.
8. člen
Za tolmačenje pravil je pristojen organizator nagradne igre. Morebitne napake v delu in pri izvedbi
nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Pravila
nagradne igre so udeležencem na voljo na spletnem mestu nagradne igre »Najboljša slika s treninga«
(https://tadej-pogacar.com/pravila-in-pogoji/).
Trzin, dne 2. 6. 2020

