CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PIVKA - ANKETA ZA OBČANE

Pravila in pogoji nagradne igre v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Pivka
ROK ZA ODDAJO IZPOLNJENEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA JE 18. APRIL 2018.
1. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnjena Anketa o potovalnih navadah občanov v Občini Pivka z naslovom »Celostna
prometna strategija Občine Pivka – ANKETA ZA OBČANE«. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so
seznanjeni in sprejemajo pravila nagradne igre in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta
pravila za merodajna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Vsebino in
razumevanje teh pravil določata izključno organizator in naročnik.
•
•
•

Anketo lahko izpolnite ter oddate na sledeče načine:
V elektronski obliki najkasneje do 18. 04. 2018 do 24.00 ure na spletni strani Občine Pivka.
V tiskani obliki objavljeni v marčevski številki občinskega glasila Pivški list najkasneje do 18. 04. 2018, po pošti na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom »CPS Pivka - Anketa za občane«.
V tiskani obliki objavljeni v marčevski številki občinskega glasila Pivški list oddana v sprejemno pisarno v prostoru Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, najkasneje do 18. 04. 2018 do 17:00 ure.
Nagrade bodo izžrebane na javni razpravi z občani Občine Pivka v sklopu priprave Celostne prometne strategije, ki bo 24.
aprila 2018 ob 17:00 uri v Krpanovem dom, Prečna ulica 1, 6257 Pivka. Podelitev nagrad izžrebancem pa bo v petek 11. maja
2018 ob 11.00 uri na prireditvi za javnost v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Pivka. V primeru slabega
vremena bo prireditev in s tem tudi podelitev nagrad prestavljena na petek 18. maja 2018.
Med vsemi prejetimi anketami bomo izžrebali tri nagrajence. Vsak udeleženec lahko v žrebanju sodeluje enkrat z eno, v celoti
izpolnjeno anketo. Če bo anketa prazna ali nepopolna, se bo žreb za posamezno nagrado ponovil. Nagrajenci bodo o nagradi
obveščeni preko posredovanih kontaktnih podatkov. Imena nagrajencev bodo objavljena tudi na spletni strani Občine Pivka.
2. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre je podjetje Lineal d. o. o. Maribor (v nadaljevanju organizator). Naročnik nagradne igre je Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju naročnik).
3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je pridobiti podatke o potovalnih navadah občank in občanov ter njihovem zadovoljstvu s stanjem
prometa v občini.
4. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Pivka, ki bodo v celoti in
pravilno izpolnile anketo o potovalnih navadah občanov. V nagradni igri ne morejo sodelovati izdelovalci CPS ter uslužbenci
Občine Pivka. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
5. Davek in akontacija dohodnine
Izplačilo nagrad se izvaja v skladu z Zakonom o dohodnini. V skladu z Zakonom o dohodnini dobitki v nagradnih igrah sodijo
med druge dohodke, ki se upoštevajo pri odmeri dohodnine. Akontacijo dohodnine izračuna plačnik davka v obračunu
davčnega odtegljaja (obrazec REK-2). Doplačilo dohodnine se izvede na podlagi letne dohodninske odločbe.
Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti
nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi, doplačila dohodnine pa je na podlagi letne dohodninske
odločbe dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Pred izročitvijo nagrade izžrebancu, mora le-ta organizatorju posredovati
osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno številko ter izrecno in brezpogojno
dovoljuje organizatorju, da njegove osebne podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen
odmere dohodnine. Nagrade ni mogoče zamenjati in ne more se zahtevati njena denarna protivrednost. Če je izžrebanec
mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavljajo
dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado.
6. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih
Organizator nagradne igre bo na javnem dogodku z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili. Če je za
nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje
pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec. Vsi udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri
izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov v občinskem glasilu Pivški list in na spletni strani Občine Pivka.
Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil prek kontaktnih podatkov, ki so jih udeleženci navedli v anketi. Pritožba na
uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE PIVKA - ANKETA ZA OBČANE

•
•
•

•
•
•

7. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrade
nagrajenec prevzame po dogovoru z organizatorjem.
Organizator in naročnik si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov (imena, priimka, naslova, datum rojstva ter davčne številke).
8. Izključitev odgovornosti
Organizator in naročnik ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja (ne glede na razloge za nedelovanje);
kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec
nimata vpliva;
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne
posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot naročnik
nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade,
organizator in naročnik presodita, ali bosta nagrado podelila komu drugemu ali ne.
10. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 10. členom ter v skladu s splošnimi
akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo
v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi zgolj za potrebe nagradne igre. Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno
dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov ter fotografij v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzemu nagrade.
11. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni povezavi https://www.pivka.si/ in dostopna ter na vpogled vsem udeležencem
ves čas.
12. Ostale določbe
Organizator pri nagradni igri ne bo upošteval prepozno poslanih in nepopolno izpolnjenih anket. Odločitev organizatorja in
naročnika nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator
nagradne igre in naročnik si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.
O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu https://www.pivka.si/.
Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s
spremembami.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Postojni. Ta pravila
začnejo veljati z dnem objave ankete na spletni strani Občine Pivka in z dnem izdaje marčevske številke občinskega glasila
Pivški list.

