
PRAVILA O SODELOVANJU V NAGRADNI IGRI "Nagrada občinstva":  

1. Sodelujoči 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so ali niso državljani RS. 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let oz. mladoletne osebe, ki jih zastopa 
oseba, starejša od 18 let in ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to 
mladoletno osebo zastopa. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Mednarodni grafični likovni center, Pod 
turnom 3, 1000 Ljubljana ter njihovi ožji družinski člani. 

2. Način sodelovanja 
V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 7.06.2019 do 
29.9.2019 izpolnili glasovnico na spletni strani http://bienale.si/nagrada-obcinstva/. Navesti bodo 
morali ime, priimek in e-mail naslov. Vsak posameznik lahko z eno glasovnico izbere le enega 
umetnika. Število glasovanj ni omejeno. 

3. Potek nagradne igre 
V izbor za najboljšega umetnika/umetnico 33. grafičnega bienala v okviru razstave Vice v lisice, 
glasovalci izberejo le enega po svoji presoji. 
Po končanem glasovanju bo komisija izžrebala 1 glasovalca_ko, ki bo prejel_a Nagrado občinstva, 
podelejeno s strani sponzorja Skupine KAVAL GROUP; restavracije in picerije Angel. 
 
4. Nagrade 
Izmed vseh sodelujočih v nagradni igri bomo izžrebali 1 nagrajenca_ko, ki bod prejel_a:  

Večerja za dve osebi v restavraciji Angel v vrednosti 42 eur z ddv 
 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 
Nagrajenec_ka bo o nagradi obveščen_a preko e-naslova, ki ga bo navedel_a ob prijavi pred 
glasovanjem. Obveščeni v roku 14 dni po prejemu obvestila organizatorju nagradne igre 
prostovoljno posreduje potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu (ime in priimek, 
naslov stalnega prebivališča, davčna številka ), telefonsko številko, fotokopijo osebnega 
dokumenta, fotokopijo davčne izkaznice, podpisano izjavo o hrambi osebnih podatkov za namene 
nagradne igre.  

V kolikor se nagrajenec ne javi v roku navedenem na obvestilu ali odda napačne podatke, do 
nagrade ni upravičen. Nagrado v tem primeru prejme naslednji izžrebani. Ob prejemu nagrade 
nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo. 
V skladu z Zakonom o davčnem postopku organizator nagrade ne bo izročil izžrebani osebi, če ne 
bo pridobil njenih zgoraj navedenih podatkov.  

6. Plačilo dohodnine 
108. člen Zakona o dohodnini (davčna osnova za druge dohodke) 

(3) V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, 
kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne 
presega 42 eurov, zato nagrajenci niso obvezani plačila dohodnine. 

 7. Zasebnost in varstvo podatkov 
Posredovani podatki izžrebane osebe predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. 
Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami Zakona o 
varovanju osebnih podatkov. 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju da se, če je nagrajen, njegovi 
podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.  

8. Uporaba posredovanih podatkov 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči s posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in 
obdelavo, in sicer izključno za namen prirejanja nagradne igre. Prav tako organizatorju nagradne 
igre dovoljuje, da hrani fotokopijo njegovega osebnega dokumenta ter davčne izkaznice za potrebe 
izvedbe nagradne igre. Posredovane podatke in fotokopije dokumentov bo organizator nagradne 
igre uporabljal, obdeloval in hranil skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo podatke uporabil izključno za namene nagradne igre, 



da jih ne bo posredoval tretjim osebam ter da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.  

9. Splošne določbe 
Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. 
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre. V primeru, da prejme nagrado oseba, 
mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu ali na podlagi 
ustreznega pooblastila pravico zastopati to mladoletno osebo.  

Posamezen udeleženec lahko dobi le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. 
Nagrajenec nagrado po predhodnem dogovoru z organizatorjem lahko prenese na drugo osebo.  

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre je od 7.06.2019 do 29.9.2019 na voljo na sedežu 
organizatorja.  

Rezultate nagradne igre 30.9.2019 ugotovi 3-članska komisija, ki zapiše zapisnik, katerega edini 
izvod je shranjen pri organizatorju. Rezultati so dokončni, pravna pot je izključena.  

Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.  
Komisija nagradne igre ima naslednje pristojnosti:  

§ nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,  
§ ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival točke z izrabo računalniškega znanja ali 

računalniške tehnologije, v nasprotju s pravili te nagradne igre, ali kakorkoli drugače ravnal v 
nasprotju s pravili te nagradne igre.  

Prepoved kakršnihkoli zlorab 
Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, 
kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi 
takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz 
sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin 
kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si 
pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo 
sodelujočih. 

 
Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom in glasuje lahko največ 
enkrat na dan. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo 
različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre 
nemudoma diskvalificirati. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim 
naslovom. V takem primeru ima organizator pravico iz nagradne igre diskvalificirati vse osebe, ki 
so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.  

10. Ostale določbe 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje sodelujočega s pravili nagradne igre. Šteje se, da 
s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje nagradne igre. Nakup ni pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri.  

Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje portala in 
posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.  

Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana si pridržuje pravico do dopolnitve 
in sprememb teh pogojev. Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana se 
zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni 
strani www.mglc-lj.si.  

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: 
e-pošta: marketing@mglc-lj.si 
telefon: +386 (0) 1 241 38 08 

Organizator: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana.  


