Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Tečemo za otroke
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Tečemo za otroke UNICEF-a Slovenije
določajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri. V
nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, razen
zaposlenih v Slovenski fundaciji za UNICEF ter tistih, ki so kakorkoli vključeni v
organizacijo nagradne igre. Pogoj za sodelovanje so na spletni strani za sodelovanje
v nagradni igri (http://www.unicef.si/novice/13787/nagradna-igra-tecemo-za-otroke)
izpolnjeni podatki sodelujočega: ime, priimek, naslov in e-naslov ter pravilen odgovor
na zastavljeno nagradno vprašanje.
Organizator nagradne igre je Slovenska fundacija za UNICEF, Pavšičeva 1, 1000
Ljubljana. Nagradna igra je razdeljena na dva dela:
- V prvem delu nagradne igre lahko sodelujejo vsi, ki se bodo od 12. do vključno
18. oktobra 2015 prijavili k sodelovanju prek spletne strani www.unicef.si in
pravilno odgovorili na prvo zastavljeno nagradno vprašanje.
- V drugem delu nagradne igre lahko sodelujejo vsi, ki se bodo od 19. do
vključno 25. oktobra 2015 prijavili k sodelovanju prek spletne strani
www.unicef.si in pravilno odgovorili na drugo zastavljeno nagradno vprašanje.
Nagrade, za katere se potegujejo sodelujoči v prvem delu nagradne igre Tečemo
za otroke, ki bo potekala od 12. do vključno 18. oktobra
2015:
1x torba za prenosni računalnik,
1x slušalke,
2x računalniška miška,
5x USB ključ,
1x mini nogometna žoga,
2x termo lonček,
2x skodelica.
Nagrade, za katere se potegujejo sodelujoči v drugem delu nagradne igre Tečemo
za otroke, ki bo potekala od 19. do vključno 25. oktobra 2015:
1x torba za prenosni računalnik,
1x slušalke,
1x računalniška miška,
5x USB ključ,
1x mini nogometna žoga,
2x termo lonček,
3x skodelica.
UNICEF Slovenija se zavezuje, da bo komisija izžrebala 14 nagrajencev prvega dela
nagradne igre, ki bodo pravilno odgovorili na prvo nagradno vprašanje, v
ponedeljek, 19. oktobra 2015 ob 12. uri, na sedežu Slovenske fundacije za
UNICEF. 14 nagrajencev drugega dela nagradne igre, ki bodo pravilno odgovorili na
prvo nagradno vprašanje, bo komisija izžrebala v ponedeljek, 26. oktobra 2015 ob
12. uri, na sedežu Slovenske fundacije za UNICEF.

Komisija, ki bo izžrebala nagrajence obeh delov nagradne igre, ima tri člane:
Katja Šemrov, vodja komuniciranja, Microsoft Slovenija,
Matej Bunderla, profesor športne vzgoje in trener fitnesa,
Alenka Jež Heinc, pomočnica direktorja Slovenske fundacije za UNICEF.
Izid žrebanja bo na dan obeh žrebanj objavljen na spletnem mestu www.unicef.si,
izžrebani nagrajenci pa bodo isti dan o žrebu obveščeni po elektronski pošti.
S sodelovanjem v nagradni igri Tečemo za otroke UNICEF-a Slovenija
udeleženci dovoljujejo, da lahko UNICEF Slovenija njihove podatke uporablja za
prijavo in obveščanje o skupini tekačev UNICEF, pošiljanje gradiv, statistično
obdelavo, trženjske raziskave ter da jih hrani in obdeluje z namenom zbiranja
sredstev za pomoč otrokom v državah v razvoju ter informiranja o svojem delu.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pri utemeljenih
pritožbah se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o
tem obvestil udeleženca.
Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki na
strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih pri organizaciji
tekaške skupine UNICEF udeležence obveščal prek elektronske pošte in z objavami
na spletnem mestu www.unicef.si.
UNICEF Slovenija ni odgovoren za okvare omrežja in ne odgovarja za tehnične
napake, ki lahko nastanejo kot posledica nesprejete prijave.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in
velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.
Ljubljana, 12. 10. 2015

