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PRAVILA SODELOVANJA V IZOBRAŽEVALNO-ZABAVNEM NAGRADNEM NATEČAJU 

“BREZ SKRBI OD DOMA” 

              

Dragi otroci, starši učitelji ter ravnatelji,  

vabimo vas k sodelovanju v izobraževalno-zabavnem nagradnem natečaju, kjer otroci spoznavajo delo gasilcev, preventivno požarno varnost, 
pomembnost hitre časovne reakcije, krepitev moči in timsko igro.  

POTEK ORGANIZACIJE IN IZVEDBA NATEČAJA: 

Vsem osnovnim šolam na področju Republike Slovenije se v začetku meseca septembra 2017po pošti pošlje povabilo k sodelovanju v izobraževalno-
zabavnem nagradnem natečaju na področju preventivne požarne varnosti v sklopu meseca požarne varnosti (oktober 2017). 

Ravnatelj-ca predstavi povabilo vsem učiteljem in organizatorju prijavi zainteresirane za sodelovanje preko elektronske pošte promotion@bonpet.si (javijo 
se podatki o imenu osnovne šole, število razredov in končno število učencev v razredih). 

Organizator bo šolam po pošti poslal razredne prijavnice, katere učitelji razdelijo učencem ali staršem na roditeljskem sestanku. Vsaka šola brezplačno 
prejeme tudi določeno število družabnih iger. Ko učenci prinesejo nazaj izpolnjene prijavnice učitelji izvedejo igranje igre in takoj po igranju sporočijo 
rezultate.  

Šola vrne izpolnjene prijavnice (na stroške organizatorja) na naslov: BONPET SY. d.o.o.,  Ul. Vidka Pavliča 9, 1430 Hrastnik. 

Pravila in pogoji sodelovanja  

1. Podatki o organizatorju nagradne igre: Organizatorja izobraževalno-zabavno-nagradnega natečaja sta podjetje Bonpet Systems d.o.o., Obrtniška cesta 
30, 1420 Trbovlje,  ID za DDV: SI50929062 in podjetje AM&PM d.o.o., Ul. Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica, davčna številka 47693240. 

(v nadaljevanju: »organizatorja«).  

2. Namen natečaja: Namen natečaja igre je povečanje ozaveščenosti na področju preventivne požarne varnosti družin v domačem okolju ter pridobivanje 
novih uporabnikov storitev oz. izdelkov, organizatorjev ter sponzorjev nagradnega natečaja in s tem krepitev preventivne požarne varnosti v domovih 
sodelujočih. 

3. Udeleženci: V nagradnem natečaju lahko sodelujejo otroci do vključno 9 razreda osnovne šole. Otroka mora po zakonu zastopati oseba, starejša od 18 
let, na podlagi ustreznega pooblastila. 

Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da se prijavitelj, torej uradni zastopnik (starš oziroma zakonit zastopnik) strinja s pravili in pogoji 
sodelovanja na nagradnem natečaju. Prijavitelj ob prijavi soglaša s sodelovanjem na natečaju oz. soglaša, da je on tisti, ki prevzema odgovornost v primeru 
pritožb ter zagotavlja, da lahko organizatorja v namen komunikacije uporabita vso posredovano gradivo. 

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, zaposlene v družbah organizatorjev ali sponzorjev, njihovi družinski člani ter osebe, ki sodelujejo pri 
organizaciji nagradnega natečaja. Nagradni natečaj poteka na območju Republike Slovenije. 

4. Način sodelovanja: Prijavitelj prijavi na natečaj svojega oz. zastopanega otroka do vključno zadnjega razreda osnovne šole. Prijavo izvede s prijavnico 
oz. vstopnico katero prejme učenec od svojega razrednega učitelja ali na spletni strani www.prepreci-pozar.si, do vključno 31. 10. 2017. V obrazec vnese 
ime in priimek otroka, poštni naslov, št. pošte, ime osnovne šole katero obiskuje, razred, ime in priimek prijavitelja, e-mail ter mobilni telefon prijavitelja 
ter njegov podpis. Vsak, na natečaj uspešno prijavljen otrok, ki bo v sklopu svojega razreda odigral družabno igro »Gasilec pohiti« skladno z navodili, 
sodeluje v finalnem žrebanju za katerega se kvalificira.  

1. Razredno finalno žrebanje se izvede med vsemi razredi, ki so v celoti odigrali družabno igro na izključevanje (igro igrata samo dva učenca). 
Zmagovalni učenec postane predstavnik celotnega razreda. Dvojice se določijo po abecednem redu. Ime predstavnika razreda, ime osnovne 
šole in razreda javi razrednik na elektronski naslov promotion@bonpet.si. Nagrada 1. Finalnega žrebanja za cel razred je enodnevni izlet v 
Benetke z ladjo. 

2. V finalno žrebanje posameznik, pa se uvrstijo vsi učenci, ki so odigrali igro v času pod 5 minutami ne glede na to ali so zmagali ali ne, kar 
pomeni, da se lahko uvrstijo v to žrebanje tudi učenci, ki niso zmagali, saj nadaljujejo z igro vse do preteka časa 5 min. Učenec, ki je zmagal v 
igri in ni dosegel časa pod 5 minutami se ne uvrsti v 2. finalno žrebanje posameznika. Nagrada za 2. finalno žrebanje posameznika so praktične 
nagrade. Imena učencev, ki so dosegli čas prihoda na cilj pod 5 min, sporoči  razrednik na elektronski naslov promotion@bonpet.si (sporoči 
ime, priimek, osnovno šola ter razred). 

5. Čas trajanja nagradnega natečaja: Nagradni natečaj poteka med septembrom in oktobrom 2017. Sodelovanje v nagradnem natečaju pred pričetkom ali 
po preteku tega obdobja ni možno, vendar pa se lahko izvede še mesec dni po zaključku tega obdobja. 

6. Nagrade: Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Prenos nagrade ni možen. Pridržujemo si pravico 
do spremembe vrednosti nagradnih paketov, ki nastanejo kot posledica sprememb prodajnih cen. 

Rezultati izbora strokovne komisije obeh organizatorjev so dokončni. Pritožba ni mogoča.  

O razglasitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve, prisotni komisiji in nagrajencih. 

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu: Izmed vseh prejetih elektronskih sporočil o sodelovanju razredov ter prijavi posameznih učencev bo interna 
komisija (predstavniki Bonpet Systems d.o.o. in AM&PM d.o.o.) nagradila 1 razred in tri posameznike z nagradami, navedenimi v 4. točki teh pravil in 
pogojev. 



 2 

8. Prevzem nagrade: Nagrajenci oziroma njihovi prijavitelji bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti in preko 
telefona, ki so ga vnesli ob prijavi. Nagrajenec mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorjema pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom 
nagrade. Če se nagrajenec oz. prijavitelj ne odzove v 3 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator 
je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se nagrajenec ne odzove pravočasno na 
obvestilo, se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik na nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji. 

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.  

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade: 

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta 
tako organizatorja nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorja nagradnega natečaja pridobita 
pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.  

10. Davčne obveznosti: Organizatorja nagradne igre bosta za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega vrednost z zakonom določeno vrednost za plačilo 
dohodnine, odvedla akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila 
posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca. 

11. Varovanje osebnih podatkov: Udeleženci nagradnega natečaja s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne in vsi sodelujoči 
sponzorji posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujejo za namen izvedbe nagradne igre. 

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizatorja nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih 
kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščata o splošnih ponudbah, produktih, 
storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih. (neposredno trženje). 

Organizatorja bosta ponudbe prilagodila potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, 
bližino kraja prebivanja, ipd.. 

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov pošlje besedo sporočilo z besedo 
»odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo.  

Organizatorja nagradne igre se zavezujeta, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradnega natečaja. 

Nagrajenec organizatorjema nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in 
na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

Udeleženci nagradnega natečaja s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja 
v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke. 

Organizatorja in sponzorji nagradnega natečaja so tudi upravljalci osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. 

Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre. 

Organizatorja ter sponzorji nagradnega natečaja bodo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila 
vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bosta seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani 
osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizatorja ter sponzorji nagradnega natečaja na zahtevo udeleženca v 
skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirata. 

Organizatorja ter sponzorji nagradnega natečaja brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji 
osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za namene izvedbe 
nagradne igre in namene trženja. 

12. Dostop do pravil nagradne igre: 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopni na sedežu organizatorjev ter sponzorjev natečaja ter na spletni strani www.prepreci-pozar.si.  

13. Ostale določbe: 

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. 
Organizatorja nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali 
komercialni razlogi. 

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju. 

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 


