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ORGANIZATOR 

 Organizator foto natečaja  je Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 

   

POTEK FOTO NATEČAJA IGRE 

Foto natečaj (v nadaljevanju natečaj) poteka na družbenih omrežjih in spletni strani Hotela Cerkno, ki 

je dostopna prek URL naslova www.ski-cerkno.com (v nadaljevanju spletna stran Smučarskega 

centra Cerkno) od objave do vključno 1.3.2020 (do 20.00).  

Uporabnik v foto natečaju  sodelujejo s katero koli fotografijo, ki jo je posnel sam ali pa ima za njeno 

dovoljenje pisno potrdilo avtorja.  Fotografije, ki tematsko odstopajo bomo odstranili. 

 

3. KDO LAHKO SODELUJE 

V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe starejše od 12 let. 

V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni ali ožji družinski člani zaposlenih v družbi, ki organizira 

natečaj. 

S sodelovanjem v natečaju udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili natečaj; 

dovolijo, da v primeru izbora organizator objavi ime in priimek zmagovalca na spletnih mestih družbe 

in v drugih medijih; 

Vsi sodelujoči v natečaju morajo biti resnične osebe in stari nad 12 let. Sodelovanje z lažnimi kontakti 

je prepovedano. Organizator si pridružuje pravico, da ob sumu na nepravilnosti nagrado ne podeli 

osebi, za katero se sumi, da krši pravila tega natečaja. 

Organizator si pridržuje pravico, da že med tekmovanjem iz natečaja izloči fotografije ali udeležence, 

ki kršijo pravila natečaja. 

  

4. ISTOVETNOST UPORABNIKA 

 Uporabnik lahko sodeluje izključno s svojim pravim imenom in priimkom (ime na vaši osebni 

izkaznici) in pravilnim e-poštnim naslovom. Organizator lahko od nagrajenca pred prevzemom 

nagrade zahteva, da izkaže svojo istovetnost tako, da v e-poštnem sporočilu pošlje skenirano sliko 

osebne izkaznice. 

V primeru, da udeleženec namerno ali nenamerno poda napačno ime in priimek, do nagrade ni več 

upravičen. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. 

http://www.ski-cerkno.com/NAGRADNA-IGRA
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Zmagovalec je po zakonu davčni zavezanec, zato je ob prevzemu nagrade dolžan predložiti davčno 

številko. 

6. TOLMAČENJE PRAVIL FOTO NATEČAJA: 

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v pravilih bodo po pregledu 

čim hitreje odpravljene, v kolikor pa bi napake onemogočile izpeljavo natečaja, si organizator 

pridržuje pravico, da natečaj prekine in s popravki začne na novo. 

 

7. AVTORSTVO FOTOGRAFIJ 

Uporabnik lahko v foto natečaju sodeluje le s fotografijo, za katero ima ekskluzivne avtorske pravice. 

Organizator natečaja lahko vse prejete fotografije uporablja v interne ali oglaševalske namene, pri 

čemer sodelujoči v natečaju ni upravičen do denarne ali materialne odškodnine. S sodelovanjem v 

natečaju se uporabnik strinja, da organizator pridobi vse potrebne pravice za objavo fotografij v 

lastnih ali tujih medijih za namene oglaševanja. 

  

8. PLATFORMA, NA KATERI SE IZVAJA FOTO NATEČAJ 

Organizator ne odgovarja za nestabilnost platforme, na kateri se nagradna igra izvaja, to so družbena 

omrežja in spletna stran Hotela Cerkno.  

  

Cerkno, 8. 1. 2020 

 

 


