
Pravila in splošni pogoji sodelovanja v 
fotografskem nagradnem natečaju #Zarestaj 

… 

1. člen: Organizator nagradnega natečaja 

Organizator nagradnega natečaja je SLOREST podjetje za gospodarske storitve d.o.o., 
Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradnega 
natečaja je DBP brand design studio, UMETNIŠKO USTVARJANJE IN POUSTVARJANJE DARJA 
BREČKO POŽENEL s.p., Magajnova ulica 18, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju izvajalec). 

2. člen: Posredovanje podatkov 

Za vsebino nagradnega natečaja je odgovoren izvajalec. Vsa vprašanja v zvezi z nagradnim 
natečajem pošljite na elektronski naslov info@dbp-studio.si.  

3. člen: Privolitev 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne 
pogoje sodelovanja. 

4. člen: Namen nagradnega natečaja 

Organizator objavlja #Zarestaj nagradni fotografski natečaj z namenom promocije blagovne 
znamke #Zarestaj na področju Republike Slovenije. 

5. člen: Objava in trajanje nagradnega natečaja 

Nagradni natečaj je objavljen na spletni strani http://www.restavracija123.si/ oziroma na 
zavihku http://www.restavracija123.si/posebne-ponudbe-kuponko-2/ . 

Natečaj poteka in poteka od 15. 12. 2017 do 17. 1. 2018. 

6. člen: Sodelovanje v nagradnem natečaju 

Pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji 
sodelovanja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec potrdi strinjanje s temi pravili 
in splošnimi pogoji. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v 
nagradnem natečaju sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Slorest in njihovi ožji družinski 
člani ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja.  

Nagradni natečaj je namenjen fizičnim osebam. Nakup ni pogoj za sodelovanje v natečaju. 
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S sodelovanjem v nagradnem natečaju se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov na 
spletni strani http://www.restavracija123.si/, na Facebook strani #Zarestaj - 
https://www.facebook.com/zarestaj/ in Facebook strani Slorest/REstavracije123 - 
https://www.facebook.com/restavracija123/  ter ostalih komunikacijskih kanalih oz. medijih 
organizatorja (ime in priimek ter kraj). 

7. člen: Potek nagradnega natečaja 

Nagradni natečaj bo potekal na družbenem omrežju Facebook (Facebook Ireland, Ltd) in na 
spletni strani organizatorja. 

V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje tako, da na strani 
https://www.facebook.com/zarestaj/ objavi avtorsko fotografijo, fotografijo pa označi s 
pripisi #Zarestaj in #FotoNatečaj. Fotograijo mora poslati tudi na info@dbp-studio.si in 
dopisati podatke: Ime, Priimek, Naslov, Datum rojstva, Davčna številka. 

Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje z več objavami, izbran pa je 
lahko samo enkrat.  

Fotografija ne sme žaliti drugih oz. povzročati kakršnekoli oblike nestrpnosti.  

8. člen: Izbor nagrajencev 

Med prispelimi fotografijami bomo izbrali 10 najbolj ustvarjalnih fotografij. Izvajalec izmed 10 
najboljših izbere 1 zmagovalno fotografijo.  

Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja med 18. 1. 2018 in 
26. 1. 2018. Organizator bo nagrajence objavil v roku 15 dni po zaključku nagradnega natečaja 
na svoji spletni strani in Facebook profilu. 

Avtor/ica zmagovalne fotografije prejme darilno kartico zvestobe Restavracije 123 z 
dobroimetjem v vrednosti 120 €. 

Preostalih 9 prejme darilno kartico zvestobe Restavracije 123 z dobroimetjem v vrednosti 30 
€. 

Vseh 10 izbranih fotografij je objavljenih na razstavi #Zarestaj fotografskega natečaja v 
prostorih Šolskega centra Ptuj.  

Vseh 10 fotografij se vključi v nabor fotografij za opremo naslednjih #Zarestaj restavracij. 

Avtor zmagovalne fotografije na otvoritvi razstave prejme priznanje/diploma. 

 

Izbor ne bo javen. Zapisnik o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se zapiše v enem 
izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega 
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leta. Komisijo sestavljajo trije člani; dva predstavnika izvajalca in en predstavnik organizatorja. 
Komisija vodi zapisnik o poteku izbora: 

• imenovani člani komisije; 
• datum, čas in kraj izbora ustreznih objav; 
• število vseh pravočasno in pravilno prejetih objav; 
• rezultat izbora. 

S tem, ko so izbrani zmagovalci, šteje, da ostali udeleženci niso izbrani in jih ni potrebno o tem 
posebno obveščati.  

9. člen: Nagrade 

Med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradnem natečaju, bo organizator izbral sedem (10) 
zmagovalnih fotografij za katere bomo avtorjem podelili naslednje nagrade: 

1. nagrada: Darilna kartica zvestobe Restavracije 123 z dobroimetjem v vrednosti 120 €. 
2. – 10. nagrada: Darilna kartica zvestobe Restavracije 123 z dobroimetjem v vrednosti 

30 €. 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive 
na tretje osebe. 

10. člen: Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo o izidu obveščeni preko elektronske pošte s pozivom, naj se oglasijo na 
elektronski naslov info@dbp-studio.si, kjer bodo prejeli nadaljnja navodila za prevzem 
nagrade. Nagrajenci morajo v roku 8 dni od prejema sporočila po elektronski pošti izvajalcu 
na e-naslov info@dbp-studio.si posredovati svoje osebne podatke: 

• ime in priimek, 
• naslov stalnega prebivališča, 
• datum rojstva, 
• davčno številko ter 
• davčno izpostavo. 

Sporočeni osnovni podatki nagrajenca ter davčna številka so pogoj za prejetje nagrade. 
Posredovani podatki morajo biti točni, v nasprotnem primeru je to lahko razlog, zaradi 
katerega se nagrada ne podeli in ne izroči. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo 
organizator dovoljenje za predajo nagrade ter davčno številko in podpis pridobil od starša 
oziroma zakonitega zastopnika nagrajenca. 

V kolikor vrednost nagrade preseže zakonsko določeno mejo za obračun akontacije 
dohodnine, se bo ta obračunala in bo poravnana s strani organizatorja. 

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni pravočasno. V primeru, da nagrajenec 
v roku 8 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne posreduje svojih podatkov, ni upravičen 
do nagrade. 
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Obveznost do podelitve nagrade v vsakem primeru in za vse primere preneha v roku 3 
mesecev po zaključku nagradnega natečaja.  

 

11. člen: Obdavčitev nagrad 

Sodelujoči v nagradnem natečaju so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet 
obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v skladu z 2. 
odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradnega natečaja) posredovali 
naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum, davčno 
številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o nagradi. 

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od 
organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. 

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za glavna nagrajenca obračunal in plačal 
akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da bo glavni nagrajenec mladoletna 
oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oziroma skrbnika. 
Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi 
nagrajenec sam. 

12. člen: Odgovornost 

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki 
sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala 
iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene 
posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretja oseba utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem 
natečaju. Podjetje Slorest ne odgovarja za občasno nedelovanje spletnega mesta 
http://www.restavracija123.si/ ali nedelovanje družbenega omrežja Facebook, morebitno 
netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih 
informacij. 

Organizator uporabnike opozarja, da so besedila za promocijo natečaja informativnega 
značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo netočnost in celovitost 
strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja. Organizator si 
pridržuje pravico do prekinitve nagradnega natečaja v vsakem trenutku. 

S sodelovanjem v natečaju se avtorstvo fotografij za nedoločen čas dodeli v souporabo 
organizatorju natečaja za potrebe marketinga, lastne promocije in komunikacije z deležniki.  

13. člen: Obvezujoča pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradnim 
natečajem in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradnemu natečaju 
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priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega 
natečaja so v času trajanja nagradnega natečaja v celoti na vpogled na spletnem mestu 
http://www.restavracija123.si/. Za tolmačenje posameznih členov Pravil in splošnih pogojev 
sodelovanja v nagradnem natečaju so izključno pristojni člani komisije ter zakoniti zastopnik 
organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko člani komisije ter zakoniti 
zastopnik skupaj soglasno razveljavijo nagradni natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki 
ponovijo ali ustavijo.  

V vsakem primeru ima organizator pravico in pooblastilo, da v vsaki fazi nagradnega natečaja, 
le-tega ustavi brez kakršnegakoli pojasnila.  

 

14. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

Organizator natečaja se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v bazo 
organizatorja. 

15. člen: Varstvo osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, 
da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov 
nagrajenih in registriranih uporabnikov za namene promocije nagradnega natečaja, 
obveščanja o nagradnem natečaju, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Podatki se hranijo za dobo 
treh let.  

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v 
kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. V času trajanja nagradnega 
natečaja ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

16. člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim natečajem je pristojno stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani. 

17. člen: Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati z dnem, 15. 12. 2017. 

 

Ljubljana, 15. 12. 2017 
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