
Splošni pogoji sodelovanja in pravila spletne nagradne igre: 
 »ZADENI VSTOPNICO ZA ŠKL FINALE 2012« 

I. Organizator nagradne igre 
Organizator nagradne igre je Zavod ŠKL, Brezovce 9, 1236 Trzin.Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so 
objavljeni na spletnih straneh http://www.skl.si/Nagradne%20igre ter dostopna na sedežu Zavoda ŠKL.  

II. Udeleženci nagradne igre in način sodelovanja   
Udeleženec nagradne igre je vsak,  ki pravilno odgovori na nagradno spletnovprašanje  

»V KATERI DVORANI SE BO ZGODIL LETOŠNJI ŠKL FINALE?«, 

Vprašanje je objavljeno na spletni strani http://www.skl.si/finale/index.php?module=page&pageID=41. V 
nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije. Enako velja tudi za njihove ožje 
družinske člane. Udeleženec mora biti polnoletni rezident Republike Slovenije.  

III. Trajanje nagradne igre in žrebanje 
Nagradna igra traja do 13.4.2012, žrebanje pa se izvaja tedensko. Vsak teden med vsemi prejetimi odgovori 
izžrebamo 1 osebo, ki prejme 2 vstopnici za finalno prireditev ŠKL, ki bo v Kopru 24. In 25. aprila 2012. 

Postopek žrebanja bo izveden z računalniško obdelavo prejetih odgovorov, pri čemer bo komisija najprej 
izločila nepravilne odgovore, med pravilnimi odgovori pa z računalniškim žrebom izbrala 4 nagrajence.  

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni možna. Nagrade ni možno zamenjati za druge ugodnosti ali 
gotovino. 

IV. Nagradni sklad 
2 vstopnici,ki jih vsak teden prejme 1 nagrajenec / nagrajenka za brezplačno udeležbo na finalni prireditvi ŠKL, 
ki bo v Kopru 24. In 25. aprila 2012. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po E-mailu, pošti ali telefonu, 
najkasneje 7 dni pred pričetkom prireditve. Nagrada je lahko prenosljiva na drugo osebo, ni pa je možno 
zamenjati za denar. 

V. Zasebnost in varstvo podatkov 
Organizator nagradne igre bo osebne podatke udeležencev nagradne igre uporabljal za namene obveščanja o 
nagradni igri in statistične obdelave podatkov, za prilaganje ponudbe, segmentacije, obveščanja o ponudbi, 
novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene. S podpisom udeleženec nagradne igre soglaša, da Zavod 
ŠKL z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja 
vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki v skladu z zakonom. Družba zagotavlja varstvo osebnih 
podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). 

VI. Spremembe pravil in pogojev 
1. Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki 
na strani javnosti.  
2. Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih akcije obveščal udeležence nagradne igre z 
objavami na spletni stran www.skl.si. 
3. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.skl.si. 

V Trzinu, marec 2012 
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