SPLOŠNA PRAVILA NAGRADNE IGRE »BISTRŠKI IZZIV« V ORGANIZACIJI TURISTIČNO
INFORMACIJSKEGA CENTRA ILIRSKA BISTRICA
Organizator nagradne igre je Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2,
6250 Ilirska Bistrica, matična številka: 1511319000, davčna številka: 22640762 (v nadaljevanju:
organizator).
Namen nagradne igre je spodbujanje lokalnega prebivalstva k aktivnem preživljanju prostega časa in
odkrivanju lepot našega kraja.
Nagradna igra traja med 23. decembrom 2020 in 28. februarjem 2021. Nagradna igra je v prvi vrsti
namenjena domačinom, lahko pa v njej sodelujejo tudi vsi ostali.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposleni na Turistično informacijski center
Ilirska Bistrica. Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega
zastopnika. Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat.
Udeleženec v nagradni igri je vsak posameznik, ki si s spletne strani www.ilirska-bistrica.si/turizem/
natisne dvostranski izziv, ter ga v času trajanja nagradne igre izpolni in posreduje na TIC Ilirska
Bistrica. Izpolnjen »Bistrški izziv« je potrebo oddati najkasneje do 1. marca 2021 posredovati v TIC
Ilirska Bistrica, in sicer:
1. Po pošti na naslov TIC Ilirska Bistrica, Gregoričeva c. 2, 6250 Ilirska Bistrica
2. Skeniranega na mail info@tic-ilbistrica.si
3. Osebno v TIC Ilirska Bistrica po predhodni telefonski najavi.
V izzivu morajo biti izpolnjena vsa za to predvidena polja. Prav tako mora posameznik opredeliti, ali
se poteguje za otroško ali odraslo nagrado. Mladoletne osebe morajo imeti privoljenje starša ali
skrbnika za sodelovanje v nagradni igri.
Po koncu trajanja nagradne igre bo organizator iz vsakega sklopa izžrebal prejemnike desetih nagrad.
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Nagrade v kategoriji otroških so: 3 x lesen stolček Rong - CNC, 1 x velika PIZZA po izbiri v Park
Seventeen, 1 x PIZZA v Hiši Primc, 1 x sladica po želji za dve osebi v Gostišču Mašun, 1 x 5 l jabolčnega
soka s kmetije Miše, 3 x uhančki Tadeje Pecman Penko.
Nagrade v kategoriji odrasli so: 1 x divjačinski golaž za dve osebi v Gostišču Mašun, 1 x košarica
domačih izdelkov kmetije Štemberger, 5 x dvojni vloženi šparglji kmetije Kozlek, 1 x set šestih
razglednic Bele žene Sonje Prosen, 1 x prstan Tadeje Pecman Penko, 1 x lonček za kavo in kava
trgovine s kavo Coffeeology.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni
možna menjava nagrad.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen s sporočilom na družabnih omrežjih oziroma se ga v objavi »taga«.
V kolikor nima profila na družabnem omrežju, se ga obvesti po elektronski pošti, ki jo navede na
prijavnici.
Vsak, ki sodeluje v nagradni igri, soglaša, da v primeru, da je izžreban oziroma izbran za nagrajenca,
podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu uporabe osebnih podatkov
nagrajenca (ime in priimek) in fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako
pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih,
oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz.

plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu
uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
Prevzem nagrad je možen v Turistično informacijskem centru Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2,
6250 Ilirska Bistrica po predhodnem telefonskem dogovoru, najkasneje deset dni po objavljenih
rezultatih žreba.
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. S sodelovanjem v nagradni igri soglašajo,
da organizator hrani njihove podatke za potrebe organizacije nagradne igre in v času trajanja
nagradne igre.
Ilirska Bistrica, 23.12.2020
Turistično informacijski center Ilirska Bistrica

