PRAVILA NAGRADNE IGRE

NAGRADNA IGRA »KVIZ O POZNAVANJU
ROKUSOVE ZGODOVINE«
OSNOVNA DOLOČILA

1. Namen nagradne igre »Kviz o poznavanju Rokusovih gradiv za zgodovino« v organizaciji Založbe
Rokus Klett
(v nadaljevanju organizator) je, da so učitelji prek nagradne igre nagrajeni za dobro poznavanje
Rokusovih učnih gradiv za zgodovino.
2. Nagradna igra poteka od 3. do 14. februarja 2020 in je objavljena v tiskanem katalogu »Rokusova
zgodovina 6–9«, ki ga po pošti na šolski naslov prejmejo učitelji zgodovine.
3. Za prijavo k sodelovanju v nagradni igri se šteje izpolnjen spletni obrazec, v katerem se navede
geslo kviza, na vstopni strani portala www.devetletka.net.
4. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le z enim izpolnjenim in oddanim spletnim obrazcem.
5. S prijavo udeleženec dovoljuje, da Založba Rokus Klett, d. o. o., njegove osebne podatke
obdeluje za namen izvedbe nagradne igre in jih v ta namene hrani en mesec po izvedbi nagradne
igre, če zakon ne določa drugače. Organizator bo izžrebane nagrajence o prejemu nagrade obvestil
po elektronski pošti najkasneje do 21. februarja 2020.
NAGRADE

Med vsemi udeleženci nagradne igre bo izžrebanih 5 nagrajencev.
Prva nagrada je polletna naročnina na revijo National Geographic Slovenija v vrednosti 29,90 EUR.
Druga nagrada je knjiga Izgubljena mesta Ivana Šprajca v vrednosti 26,00 EUR.
Tretja nagrada (podelili bomo tri) sta blok in lonček za kavo v vrednosti 20 EUR.
Denarno nadomestilo za nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive. Nagrade bo organizator
nagradne igre poslal po pošti.
NAGRADNO ŽREBANJE

Organizator bo žrebanje izvedel 17. 2. 2020 ob 11. uri v prostorih Založbe Rokus Klett, d. o. o.,
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, pod vodstvom tričlanske komisije, sestavljene iz predstavnikov
organizatorja.
Pred začetkom žrebanja bo komisija ugotovila število pravilno izpolnjenih spletnih obrazcev (oz.
pravilnih gesel kviza), ki bodo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in ki bodo sodelovali v žrebanju. Po
opravljenem žrebanju bo pripravljen zapisnik, ki bo vseboval seznam vseh izžrebanih nagrajencev.
Rok za morebitne pritožbe je 3 dni od objave rezultatov žrebanja. Vse pritožbe rešuje komisija.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

6. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti, ali v nagradni sklad doda
dodatne nagrade. Organizator bo vsako morebitno spremembo in obvestilo o zaključku nagradne igre
objavil na spletni strani www.devetletka.net, tako da se bodo udeleženci lahko seznanili s
spremembami.
7. Za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
8. Pravila veljajo od 1. 2. 2020.
Ljubljana, 1. 2. 2020

