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PRAVILA O IZVEDBI NAGRADNIH VPRAŠANJ »ALI VESTE …?« 
IN POGOJI ZA SODELOVANJE 

  

 

1. Kdo pripravlja in izvaja nagradna vprašanja?  

Za pripravo in izvedbo celotnega sklopa nagradnih vprašanj skrbi Služba za odnose z javnostjo RTV 

Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. 

2. Kdaj in kje poteka nagradna igra in kdo lahko sodeluje v nagradni igri?  

Nagradna vprašanja bodo postavljena vsak delavnik med 9. in 27. januarjem 2012 na spletni strani 

www.rtvslo.si/aliveste. Na nagradna vprašanja lahko odgovarjajo vsi državljani Republike Slovenije, 

ki se strinjajo s pravili nagradne igre.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v RTV Slovenija. 

3. Nagrada  

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo odgovarjali na posamezna vprašanja, bomo vsak dan izžrebali deset 

nagrajencev, ki bodo po pošti prejeli simbolično, nedenarno nagrado (izdelki RTV Slovenija).   

4. Potek in pogoji za sodelovanje pri odgovarjanju na nagradna vprašanja:  

Posamezniki lahko glasujejo na aktualno vprašanje do objave novega nagradnega vprašanja. Pogoj za 

sodelovanje je poleg oddanega odgovora tudi oddani elektronski naslov, preko katerega bomo vse 

izžrebane nagrajence vsako jutro obvestili o prejemu nagrade.  

Sodelujoči morajo tako ob oddanem odgovoru oddati naslednje podatke: ime in priimek ter veljaven 

elektronski naslov, s čimer potrjuje verodostojnost oddanih podatkov in soglaša, da lahko Služba za 

odnose z javnostjo s podatki o elektronskem naslovu razpolaga izključno za obveščanju o prejemu 

nagrade.   

5. Objava osebnih podatkov v seznamu nagrajencev  

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov in na RTV 

Slovenija prenašajo pravico do javne objave svojega imena in priimka. 

Vsako jutro med ponedeljkom in petkom bo v času trajanja nagradne igre na spletni strani 

www.rtvslo.si/aliveste objavljen seznam nagrajencev z imenom in priimkom in pripisom, katero 

praktično nedenarno nagrado RTV Slovenija bodo prejeli.  
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6. Prejem nagrade 

Vsi nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po elektronski pošti, ki so jo posredovali ob 

oddanem odgovoru. Nagrade bomo pošiljali po pošti na naslov, ki ga bodo nagrajenci sporočili po 

prejemu elektronskega obvestila o prejemu nagrade. Nagrajencu, ki svojega naslova ne bo 

posredoval v roku 8 dni od prejema elektronskega sporočila, pravica do nagrade zapade, organizator 

pa je prost vseh obveznosti. Nagrade so simbolične, niso izplačljive v denarju in niso prenosljive na 

drugo osebo. 

7. Kdo in kje bodo shranjena imena nagrajencev?  

Imena nagrajencev bodo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov shranjena v Službi za 

odnose z javnostjo RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.  

 
Ljubljana, 9. 1. 2012             Služba za odnose z javnostjo 
         RTV Slovenija 
 


