
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH RADIA Si

1. Sodelujoči v nagradnih igrah Radia Si se zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj 
navedenih splošnih pogojih in da jih bo spoštoval.

2.  Splošni  pogoji  sodelovanja  v  nagradnih  igrah  Radia  Si  se  nanašajo  na  vse  oblike 
nagradnih iger v vseh kanalih komunikacije Radia Si (v etru, v SMS igrah, igrah na spletni 
strani www.radiosi.eu, na facebooku ali twitterju Radia Si) ter v morebitnih drugih oblikah 
nagradnih iger Radia Si.

3. V nagradnih igrah lahko sodeluje vsak polnoletni poslušalec Radia Si ali druga polnoletna 
oseba.  Nepolnoletne  osebe  lahko  v  nagradnih  igrah  sodelujejo  le  ob  privolitvi  svojih 
staršev. Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v 
nagradnih igrah ne bomo upoštevali. 

V nagradnih igrah, v katerih se zbirajo odgovori preko elektronske pošte, bo v žrebanju 
upoštevan le prvi poslan e-mail z določenega elektronskega naslova. Vsi naslednji odgovori 
z istega elektronskega naslova v žrebanju ne bodo upoštevani. Enako velja za igre preko 
SMS predala in facebooka.

4. Vsi sodelujoči v nagradnih igrah morajo biti v objavljenem času žrebanja dosegljivi na 
telefonski  številki,  ki  so  jo  podali  ob prijavi  na  nagradno igro.  V kolikor  se  zgodi,  da 
izžrebanec  ni  dosegljiv  na  tej  telefonski  številki,  lahko  Radio  Si  izžreba  naslednjega 
potencialnega nagrajenca. 

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer  za nagrado, za katero je bil  izžreban. 
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. 

5.  Vsa  žrebanja  se  izvedejo  na  sedežu  Radia  Si.  Za  nagrade  v  vrednosti  nad  100  eur 
žrebanje  izvede  3-članska  komisija  sestavljena  iz  ekipe  Radia  Si  in/ali  predstavnikov 
pokrovitelja.  Žrebanja  niso  javna.  O  žrebanjih  nagrad  vrednosti  nad  100  eur  se  vodi 
zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku 
žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in 
se hrani na sedežu Radia Si.

6. Nagrajenec, ki je v zadnjih 30-ih dneh že prejel kakšno od nagrad Radia Si, v nagradnih 
igrah ne more sodelovati.  Radio  Si  si  pridržuje pravico,  da v  tem primeru nagrade ne 
podeli.

7. Radio Si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca
-  se  ugotovi,  da  nagrajenec  ne  izpolnjuje  pogojev,  določenih  v  teh  pravilih  ali  da  je 
sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban 
v nasprotju s temi pravili
- se tudi po obvestilu izžrebancev v roku 14 dni nihče ne odzove na prevzem nagrade.

8. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko Radia Si, preko telefona ali z obvestilom po 
e-pošti, na naslov, ki so ga navedli v prijavi za nagradno igro, najkasneje v desetih dneh od 

http://www.radiosi.eu/


datuma žrebanja. Radio Si bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in 
kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

9.  Sodelujoči,  ki  prejme  nagrado,  je  po  zakonu  davčni  zavezanec,  zato  je  dolžan 
posredovati podatek o svoji davčni številki. Nagrajenec je dolžan v roku 7 dni od prejema 
obvestila o nagradi, poslati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov, 
hišna številka, poštna številka in kraj) in davčno številko. S tem se nagrajenec strinja, da 
bo prevzel nagrado.

V kolikor se nagrajenec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku, se šteje, 
da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Radio Si nagrade no dolžan izročiti in je prost 
vseh  obveznosti  do  nagrajenca.  Zmagovalec  pa  v  tem  primeru  tudi  nima  pravice  do 
kakršnegakoli  drugega  ali  drugačnega  nadomestila.  Radio  Si  lahko  nagrado  uporabi  za 
kakršenkoli drug namen.

10. Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.radiosi.eu. Nagrajenec 
se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo njegovega imena, priimka in kraja 
bivanja za potrebe nagradne igre.

11. Zaposleni na Radiu Si in v podjetju pokroviteljev, njihovi ožji družinski člani ter vse 
pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji  nagradne igre, v nagradni igri ne 
smejo sodelovati.

12. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre pristajajo na pravila nagradne 
igre  in  dovolijo  Radiu  Si  zbiranje,  obdelovanje  in  hranjenje  posredovanih  osebnih 
podatkov. Radio Si se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni 
tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Radio Si bo uporabljal posredovane osebne 
podatke  sodelujočih  tudi  za  namene splošne  promocije  Radia  Si  v  skladu  z  določbami 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli dopolnitev, 
popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih 
podatkov.

13. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne igre, lahko zainteresirani sporočijo 
Radiu Si na elektronski naslov: pr@radiosi.eu.

14. Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradnimi igrami in niso urejena s 
temi  pravili,  je  pristojna  podati  razlago  3-članska  komisija,  ki  je  skrbela  za  izvedbo 
določene nagradne igre in nadzirala njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni 
mogoča pritožba.

15.  Vsi  sodelujoči  v  nagradnih  igrah  Radia  Si  soglašajo,  da  jih  Radio  Si  uvrsti  med 
prejemnike e-mail novic Radia Si.

16. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se 
zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil  o vsaki 
spremembi pravil.
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