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Koper, 22. marec 2021 

Splošni pogoji nagradne igre »S pravilno napovedjo izida do navijaške majice NZS« 

1. Organizator nagradne igre S pravilno napovedjo izida do navijaške majice NZS (v 
nadaljevanju nagradna igra) je Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v 
nadaljevanju MOK). 
Družabno omrežje Facebook ni organizator nagradne igre, nagradna igra ni organizirana, 
sponzorirana ali podprta s strani omrežja Facebook. Facebook ni odgovoren za vsebino 
nagradne igre. Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Mestna občina Koper kot 
upravljavec Facebook strani.  
 

2. Namen nagradne igre je promocija UEFA evropskega prvenstva do 21 let in gostitelja ene 
od skupin, Mestne občine Koper.  
 

3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne 
morejo pa sodelovati sodelavci in zaposleni na Mestni občini Koper ter člani 
organizacijskega odbora in druge osebe, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri izvedbi 
nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nagradna igra poteka 
od četrtka, 25. marca, do srede, 31. marca.  
 

4. Udeleženci nagradne igre v nagradnem žrebanju sodelujejo tako, da na Facebook strani 
organizatorja eKoper https://www.facebook.com/mestoKoper zapišejo svoj odgovor 
med komentarje.  
 
Vsak udeleženec napove pravilni rezultat, v nagradni igri lahko sodeluje le enkrat dnevno. 
Če večkrat izpolni (pravilno), se za sodelujočo verzijo šteje izključno njegova prva verzija, 
medtem ko ostale niso veljavne. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Organizator ne nosi 
odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v 
nagradni igri.  
 

5. Nagrada: navijaške majice z logom Nogometne zveze Slovenije. 
 

6. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. S 
sodelovanjem udeleženec potrjuje, da je seznanjen z obdelavo osebnih podatkov in da 
soglaša s splošnimi pogoji.   
 

7. Udeleženec za sodelovanje v nagradni igri posreduje svoj osebni podatek (ime in priimek). 
Z udeležbo se strinja tudi z objavo imena profila na časovnici Facebook strani eKoper in 
drugih kanalih.  
 

8. V primeru, da udeleženec pravilno napove rezultat, soglaša, da se njegovo ime in priimek 
ter fotografija ali video prejema nagrade (sebe z nagrado) javno objavi.  
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9. Podatki o nagrajencih bodo objavljeni na Facebook strani eKoper, spletnih straneh 

www.ekopercapodistria.si in www.koper.si ter drugih kanalih oz. družbenih omrežjih.  
 

10. Vsi nagrajenci morajo v roku treh dni od razglasitve organizatorju posredovati naslov 
stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko in konfekcijsko številko v 
zasebnem sporočilu na Facebook strani organizatorja ali na naslov pr@koper.si.  
 

11. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in se 
mu nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga. 
 

12. Osebni podatki udeležencev se bodo obdelovali le za namen izvedbe nagradne igre. Več 
informacij o obdelavi osebnih podatkov najdete v Obvestilu o obdelavi.  
 

13. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitve s 

strani uporabnika, 
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo 
storitve, 

- nedelovanje spletnega mesta Facebook,  
- kakršne koli neželene posledice, stroške in/ali poškodbe, ki bi jo sodelujoči utrpel 

zaradi sodelovanja v nagradnem kvizu, 
- kakršne koli posledice koriščenja nagrad. 

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, na lastno 
odgovornost tudi sodelujejo v nagradni igri.  

14. Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa 
udeleženec sprejme pravila in pogoje, z njimi tudi soglaša.  
 

15. Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre in za podelitev 
nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila oziroma sporočila s strani 
organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in 
seznanjanje o nagradnem kvizu.  
 

16. V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak 
sodelujoči organizatorju in/ali tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, 
organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti 
sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadar koli med trajanjem nagradne igre izključi iz 
nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.  
 

17. Organizator si pridružuje pravico do prekinitve nagradne igre v vsakem trenutku, brez 
navedbe razloga. 
 

18. Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 
sodelujoče obveščal z obvestilom na Facebook strani eKoper.  
 

19. V primeru sporov, ki bi nastali in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 
Kopru. 
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