Pravila Nagradne igre »Ustvarjalni kotiček s kužkom DIDIJEM«
1. Organizator nagradne igre »Ustvarjalni kotiček s kužkom DIDIJEM« je Zavod PUR
Mednarodni zavod za proaktivno učenje in razvoj socialno-emocionalnih kompetenc, vrednot in
zavesti, Tabor 5a, 1380 Cerknica.
2. Nagradna igra poteka od 26.9.2016 do 10.10.2016.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti. Nagrade niso vnovčljive, niso zamenljive in niso
prenosljive.
3. Nagrade
V nagradni igri bomo podelili 5x knjigo Mavrična pobarvana pravljica z naslovom »Čudežni vrt«.
Zamenjava nagrad za gotovino ni možna.
4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri:
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre všečkali našo Facebook stran, delili
objavo in jo tudi komentirali. V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki
sprejemajo ta pravila sodelovanja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre,
ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja
tudi za njihove ožje družinske člane.
5. Način sodelovanja v nagradni igri
Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, lahko do vključno 10.10.2016 všečka našo Facebook
stran, deli in komentira našo objavo, ter se s tem poteguje za nagrado. Sodelujoči mora izpolniti
vse tri zahteve (všečkanje strani, deljenje in komentiranje objave).V komentar pod objavo lahko
zapišete, kako vi ustvarjate s svojimi malčki. Z oddajo podatkov se šteje, da sodelujoči sprejema
splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri, kar sodelujoči tudi izrecno potrdi.
6. Izbor nagrajencev
Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri v skladu
s temi pravili, bomo izžrebali nagrajence. V nagradno žrebanje se uvrsti posameznik z enim
naslovom, ne glede na to, kolikokrat sodeluje.
Žrebanje bo v torek, 11.10.2016. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na naši
Facebook strani https://www.facebook.com/Knjigobube-220053921380292/?fref=ts istega
dne, nagrajeneci pa bo tudi označeni v naši objavi.
7. Osebni podatki
Sodelovanje bo preko Facebook profilov in na podlagi teh bomo pridobili vaše osebne podatke.
Z sodelovanjem se strinjate, da jih uporabimo v namen nagradne igre.
8. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne
igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani
https://www.facebook.com/Knjigobube-220053921380292/?fref=ts.
V Cerknici, dne 26.9.2016

