Pravila in splošni pogoji udeležbe na tekmovanju v spustu
»Čez trn in strn«

1. SPLOŠNO
Ta pravila določajo način prijave in udeležbe na tekmovanju v spustu »Čez trn in
strn« (v nadaljevanju: »tekmovanje«).
Organizator tekmovanja je Kolesarski klub Črn trn, Lavričev trg 6A, 5270 Ajdovščina
v sodelovanju z družbo FRUCTAL Živilska industrija d. o. o., Tovarniška cesta 7, 5270
Ajdovščina. V imenu podjetja Fructal, d.o.o. izvedbo dogodka izvaja agencija SPORT
MEDIA FOCUS, d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »organizator«).
Prijava in tekmovanje nista sponzorirana s strani Facebooka in nista povezana s
Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v prijavi na
tekmovanje, prejme organizator.
2. NAMEN TEKMOVANJA:
Tekmovanje je organizirano z namenom promocije Frutabele ter kolesarskega
parka Črn trn bike park | Frutabela oz. novo narejene proge v Ajdovščini, ki je bila
kot prva zgrajena na podlagi sodelovanja Frutabele in KK Črn trn.
Tekmovanje oz. prijava na tekmovanje je odprto za vse polnoletne osebe (ali
mladoletne, starejše od 16 let, s podpisom staršev ali skrbnikov) in nima starostnih
ali kategorij deljenih po spolu.
3. PREDMET PRAVIL:
Predmet pravil je prijava na tekmovanje in tekmovanje v spustu na čas (kolesarstvo)
»Čez trn in strn«, in sicer po novi progi (trailu) v dolžini približno 800 metrov. S
 tart
tekmovanja bo v petek, 12. aprila 2019, ob 17:00, v Ajdovščini (pobočje Školja),
število mest pa je omejeno na 50 sodelujočih.
Udeleženci bodo o izboru in udeležbi na dogodku obveščeni prek elektronske pošte
najkasneje v sredo, 10. aprila.
4. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V TEKMOVANJU:
Na tekmovanju lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ki so med 04. 04. 2019 do 10. 04. 2019 do 10:00 izpolnili prijavnico oz.

prijavni obrazec, ki je objavljen na spletni strani www.frutabela.si, ter se strinjali s
splošnimi pogoji sodelovanja.
Mladoletni udeleženec tekmovanja mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev
oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja ob
prijavi. Na tekmovanju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih FRUCTAL d. o. o.,
SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o.
Nakup ni pogoj za sodelovanje na tekmovanju.
Udeležba je izključno na lastno odgovornost, pri čemer se mladoletni lahko
tekmovanja udeležijo le ob podpisani oz. pisni izjavi »o sodelovanju na dogodku na
lastno odgovornost« s strani staršev ali skrbnikov.
Lokacija tekmovanja je Ajdovščina, pobočje Školja.
Nagradni sklad tekmovanja v skupni vrednosti znaša 500 EUR (DDV vključen).
Število mest je omejeno na 5
 0 posameznikov, ki se prvi prijavijo na tekmovanje.
Prijava preko spletnega obrazca na tekmovanje ne zagotavlja udeležbe, v primeru,
da so mesta že zapolnjena ali da oseba ne izpolnjuje pogoje teh pravil.
Organizator ne odgovarja za morebitne telesne poškodbe, ki bi se udeležencem
zgodile v času tekmovanja (npr. ob padcu). Organizator prav tako ne odgovarja za
poškodbe narejene na kolesih udeležencev, ki se zgodijo v času tekmovanja.
5. NAGRADE IN AKONTACIJA DOHODNINE:
Zmagovalci tekmovanja bodo dobili sledeče nagrade:
1. mesto: bon v vrednosti 250 EUR (z DDV)
2. mesto: bon v vrednosti 150 EUR (z DDV)
3. mesto: bon v vrednosti 100 EUR (z DDV)
Ker vrednost nagrade presega 42 EUR, je nagrajenec dolžan sporočiti organizatorju
sledeče podatke: ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka, ki jih organizator
potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo akontacije dohodnine. V kolikor
nagrajenec podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo od dobitka
nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal
akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini
bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih
navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti
in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v tekmovanju
in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s
temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do
nagrade.
Boni so unovčljivi v trgovini KAMPLC SPORT d.o.o., Gregorčičeva 10, Ajdovščina, za
nakup športne opreme po izbiri v vrednosti bona.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:
–

se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

–
se ugotovi, da je posameznik na tekmovanju sodeloval v nasprotju s Pravili in
pogoji tekmovanja,
–
nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče
podeliti.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi
sodelovanja na tekmovanju. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru
spora med sodelujočimi na tekmovanju. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila,
v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. Organizator ni obvezan pisno
odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso pravočasno
posredovali.
Za kakovost in lastnosti nagrad v obliki izdelkov je odgovoren dobavitelj.
6. VARSTVO IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Organizator tekmovanja je KK Črn trn v sodelovanju s FRUCTAL d.o.o., izvajalec
je SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o. Organizator se zavezuje varovati osebne podatke
vsakega posameznika, ki sodeluje na tekmovanju. Z namenom preprečevanja
nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja
natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave, FRUCTAL
d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje
osebnih podatkov, urejene s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe
FRUCTAL d.o.o. in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Igor.Mavric@fructal.si.
Do osebnih podatkov sodelujočih v natečaju lahko dostopajo izključno pooblaščeni

zaposleni pri organizatorju (FRUCTAL d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina) in
pooblaščeni zaposleni pri njegovem pogodbenem partnerju (SPORT MEDIA FOCUS,
d.o.o.) ter ponudniki spletnih orodij in aplikacij za podporo.
Posameznik mora ob prijavi na tekmovanje, posredovati naslednje osebne podatke:
●

Ime in priimek

●

Datum rojstva

●

Email naslov

Osebni podatki posameznika, ki sodeluje na tekmovanju bodo uporabljeni
izključno za namene izvedbe tekmovanja, podeljevanja nagrad, objave
zmagovalcev, ter za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom,
obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na tekmovanje. Osebni
podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo uporabljeni v nasprotju z
zakonodajo Republike Slovenije, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe FRUCTAL d.o.o. Vsi zbrani osebni
podatki sodelujočih bodo izbrisani v roku 30 dni po opravljenem tekmovanju.
Osebni podatki zmagovalcev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z
zakonodajo Republike Slovenije.
S sodelovanjem na tekmovanju sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni
podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka
tekmovanja in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek na spletni
strani w
 ww.frutabela.si in www.facebook.com/Sadnafrutabela.
V kolikor trije prvouvrščeni tekmovalci ne dovolijo uporabo in objavo imena in
priimka na spletni strani w
 ww.frutabela.si in www.facebook.com/Sadnafrutabela, se
lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način objave ali pa se
nagradi odpove.
V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči na tekmovanju možnost
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih
podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči na tekmovanju
lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati
njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti na info@fructal.si.
7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o tekmovanju so na voljo na spletni strani frutabela.si.

8. KONČNE DOLOČBE
Pravila in splošni pogoji tekmovanja so na voljo na spletni strani www.frutabela.si.
Sodelujoči na tekmovanju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo
upoštevali. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za
prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli
drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in
novostih tekmovanja bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem
mestu www.facebook.com/Sadnafrutabela oz. na spletni strani w
 ww.frutabela.si.
Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je, da se sodelujoči strinjajo s pravili
tekmovanja, ki so dostopna na spletni strani w
 ww.frutabela.si. S sodelovanjem na
tekmovanju sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili in se
strinja s temi pravili in vsemi pogoji v zvezi s tekmovanjem.
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari, kot tudi
ne za poškodbe, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega,
ali udeležbe v prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka.
Organizator ni odgovoren, če Facebook stran, Typeform, platforma, na kateri je
narejen obrazec oziroma spletna stran www. frutabela.si, na kateri se nahaja
povezava do prijave na tekmovanje, začasno ne deluje zaradi dogodkov, ki so zunaj
nadzora organizatorja. Tekmovanje ni na nikakršen način povezana s Facebookom
niti ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka.
Tekmovanje se lahko prekine samo v primeru izrednega dogodka, o čemer bodo
udeleženci takoj obveščeni s pisnim obvestilom na Facebook strani ali na spletni
strani organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, vendar je dolžan, da o
tem pravočasno obvesti vse udeležence z objavo na Facebook strani ali na spletni
strani organizatorja.
Organizator si v skrajnem primeru pridržuje pravico do preklica oz. odpovedi
tekmovanja, vendar je dolžan, da o tem pravočasno obvesti vse udeležence z
objavo na Facebook strani ali na spletni strani organizatorja.
Ajdovščina, 03. 04. 2019

