
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Po teh pravilih prireja Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj, Hribernikova 
ulica 1, 3300 Mozirje (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju s TURNA d.o.o. 

nagradno igro oz. nagradno igro v reklamne namene na področju Republike 
Slovenije. 

POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE 

2. člen 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo do vključno 20. septembra 2021 do 
23.59h poslali fotografije na naslov gaj.pony@gmail.com  in dopisali, kateri je 
njihov najljubši kotiček v Mozirskem gaju. Vsak posameznik lahko pošlje samo 

eno fotografijo. Posameznik mora poleg slike in najljubšega kotička v Gaju 
posredovati tudi svoje podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-

mail naslov). V nagradni igri lahko sodelujejo samo fotografije, na kateri je Pony 
kolo s posameznikom ali skupino fotografiran znotraj Mozirskega gaja. Vožnja s 

Ponyem je izjemoma dovoljena za potrebe nagradne igre. 

Fotografije posameznikov bomo objavili v posebnem albumu na FB strani 
Mozirski gaj: https://www.facebook.com/mozirskigaj/. Zmagovalec, ki bo domov 
odpeljal Pony kolo, bo izbran na podlagi števila všečkov posamezne fotografije. 

Nagrado za najboljšo fotografijo bo prejel tisti, ki ga bo izbrala strokovna 
komisija. Ostale nagrade v nagradnem skladu prejmejo udeleženci, ki si po vrsti 

sledijo glede na število doseženih všečkov (5x Rog Bikes darilni paket) in 
pošiljatelji najboljših 3 fotografij (1. nagrada - letna vstopnica za Mozirski gaj, 2. 

nagrada - 4 vstopnice za Božično bajko Slovenije, 3. nagrada - 2 vstopnici za 
Božično bajko Slovenije). 

Fotografije bo mogoče všečkati do 26. septembra 2021 do 23.59h. Zmagovalec 
bo predvidoma znan na posebnem dogodku, 3. oktobra 2021, ko bomo nagrado 

izročili zmagovalcu. 

S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da vaše podatke uporabimo za e-
marketing Mozirskega gaja in TURNE d.o.o.. Prav tako se strinjate, da poslano 
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fotografijo javno objavljamo na naših družbenih profilih (Facebook, Instagram, 
TikTok). 

 

NAGRADE 

3. člen 
Nagradna igra ima eno (1) glavno nagrado: Pony Classic 3  (kolo, ki bo 

postavljeno za namen fotografiranja v Mozirskem gaju v času trajanje nagradne 
igre). Za najboljšo fotografijo se podeli nagrada  letna vstopnica za Mozirski gaj. 
V okviru nagradne igre se podeli tudi 5 darilnih paketov Rog Bikes (majica, buff, 

ovratni trak) in 5 vstopnic za Božično bajko Slovenije oz. Zimsko pravljico v 
Mozirskem gaju za nagrajence, ki so dosegli največ všečkov ter 6 vstopnic v 

kategoriji za najboljše fotografije. 
Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo. 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 

4. člen 
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom 
nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Plačilo 

vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. 

OBVEŠČANJE 

5. člen 
Nagrajenec, bo o prejemu nagrade obveščen vsaj 3 dni pred predvidenem 

dogodkom 3.oktobra 2021 in v objavi na Facebook strani Mozirski gaj. V kolikor 
nagrajenec organizatorju takoj ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, 

naslov, davčna številka, telefonska številka in elektronski naslov), mu nagrada ne 
pripada. V tem primeru bo nagrajenec naslednji z največjim številom dobljenih 
všečkov. Nagrajenec se strinja, da se njegova fotografija objavi na spletni strani 

oz. družbenih omrežjih organizatorja. 
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

6. člen 



Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s 
Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo 
veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do 

sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. 
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli 

škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se 
udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene 

pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti 

sporazumno, je pristojno sodišče v Velenju. 

7. člen 
Pravila pričnejo veljati 22. 6. 2021 

 

Mozirski gaj, 22. 6. 2021 

Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj 


