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Pravila nagradne igre 

SKRITI PREDMET 

 

 
1. člen 

(Splošne določbe) 

 

(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre Skriti predmet (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo 
potekala od 09. do 27.09.2017 v prostorih Radia Ekspres. 
 
Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d.o.o., Stegne 21 C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), nagrado pa 
podeljuje podjetje Velux Slovenija trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin (v nadaljevanju 
pokrovitelj). 
 

(2) Pravila nagradne igre so dostopna na www.radioekspres.si in na sedežu podjetja Radia Ekspres, Stegne 
21 c, 1000 Ljubljana.  
 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre in nagrade) 

 
(1) Nagradna igra po potekala med 16. In 27. oktobrom 2017, vsak delovnik med 13:00 in 14:00 uro. V tej nagradni 
igri je naloga poslušalcev, da ugotovijo skriti predmet dneva, ki se nahaja v eni od virtualnih mansard objavljenih na 
spletni strani www.mansarda.si. Obisk spletne strani ni pogoj za sodelovanje, sodelujoči lahko tudi samo ugiba. 
Komisija nagradne igre za vsak dan nagradne igre v naprej določi in izbere skriti predmet. Poslušalci imajo priložnost 
sodelovanja izključno v navedenem terminu, da ugotavljajo, kateri je skriti predmet dneva tako, da ob znaku 
moderatorja pokličejo na 01 5000 000 in moderatorju postavljajo vprašanja na način, ko moderator odgovarja z DA 
ali NE (primer: ali je skriti predmet v dnevni sobi? Ali predmet uporabljamo vsak dan?,...). Sodelujoči vprašanja 
postavlja toliko časa, dokler so odgovori DA, ob prvem NE, s sodelovanjem zaključi in priložnost dobi nov poslušalec. 
Tisti, ki pravilno ugotovi skriti predmet dneva, dobi dnevno nagrado, sodeluje pa tudi v žrebu za glavno nagrado. V 
kolikor v tej uri razkrijemo skriti predmet se nagradna igra za ta dan zaključi, zmagovalec pa prejme dnevno nagrado 
in mesto v finalnem žrebu. V kolikor v tej uri predmeta ne razkrijemo, ta dan nimamo nagrajenca dnevne nagrade in 
ne dobimo dobitnika mesta v finalnem žrebu.  
 
(2) Dnevna nagrada je darilni bon trgovine 1001 dar v vrednosti 40 EUR, glavna nagrada pa je bivanje in ostale 
storitve po izbiri v hotelu Špik v Gozd Martuljku v vrednosti 400 EUR. Nagrajenec bo dnevno nagrado lahko prevzel 
na sedežu podjetja izvajalca (Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana). To bo lahko storil najkasneje v roku 14 
dni po razglasitvi oz. po dogovoru. Dobitnik glavne nagrade pa bo le-to prevzel na sedežu podjetja pokrovitelja 
(Velux Slovenija trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin). To bo lahko storil najkasneje v roku 14 
dni po razglasitvi oz. po dogovoru 
 
(3) Posameznik lahko nagrado prejme enkrat samkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo, je tudi ni mogoče 
izplačati v denarju in ni prenosljiva na drugo osebo. Stroški prevzema nagrade niso vključeni in so breme nagrajenca.  
 
(4) Nagrada se izda v skladu z 98. in s 108. členom Zakona o dohodnin (Zdoh-2).  
 

http://www.radioekspres.si/
http://www.mansarda.si/
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3. člen 
(Pogoji in pravila sodelovanja) 

 

(1) V nagradni igri lahko sodeluje vsak poslušalec, ki ob pozivu moderatorja pokliče na 01 5000 000 in dobi prosto 
linijo in s tem zvezo s studiem in, ki v zadnjih treh mesecih od prijave k nagradni igri na Radiu Ekspres ni prejel druge 
nagrade ter je na dan sodelovanja polnoleten. 
 

(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati redno ali honorarno zaposlene osebe v podjetju Megaline, d.o.o., njihovi 
ožji družinski člani ter osebe zaposlene v podjetjih, povezanih z izvedbo nagradne igre. 
 

(3) Pogoj za sodelovanje je strinjanje s pravili nagradne igre. Šteje se, da se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni 
igri s pogoji nagradne igre tudi strinja. Če se s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ne strinja, v nagradni igri 
ne more sodelovati in tudi ni upravičen do nagrade. 
 

(4) Sodelujoči, ki se med potekom nagradne igre oziroma v okviru pogovora z voditeljem ali izvajalcem nagradne 
igre izraža neprimerno, žaljivo ali drugače nespodobno, bo iz nagradne igre izključen in ne more prejeti nagrade. 
 

4. člen 
(Varstvo osebnih podatkov) 

 

(1) Izvajalec se obvezuje, da bo v okviru nagradne igre pridobljene osebne podatke varoval v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov. 
 

(2) Izvajalec si pridržuje pravico do objave imena, priimka in kraja bivanja ter fotografij dobitnika nagrade, in sicer 
v okviru najave nagradne igre v radijskem programu Radia Ekspres in objave na spletni strani www.radioekspres.si in 
Facebook strani Radia Ekspres ter v okviru morebitne promocijske objave v katerem izmed slovenskih medijev. 
 

(3) Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko izvajalec v tej nagradni igri pridobljene kontakte uporabi za 
poznejše promocijske aktivnosti (pošiljanje obvestil in novic o nagradnih igrah na Radiu Ekspres, pošiljanje vabil h 
glasbeni raziskavi Radia Ekspres in pošiljanje morebitnih drugih obvestil). Izvajalec se obvezuje, da bo prejemnikom 
tovrstnih promocijskih aktivnosti omogočil, da se z liste prejemnikov kadarkoli odjavijo. 
 

5. člen 
(Snemanje in objave pogovora) 

 
(1) Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da se pogovor, ki bo opravljen na kraju poteka nagradne igre, in 
pogovor, ki bo opravljen v okviru programa ali izven programa Radia Ekspres pred, med ali po nagradni igri za 
potrebe nagradne igre, v celoti snema. 
 
(2) Sodelujoči in nagrajenec v nagradni igri soglaša, da lahko izvajalec posnetke uporabi za nadaljnje predvajanje in 
promocijo nagradne igre v programu Radia Ekspres, na spletni strani www.radioekspres.si ali na Facebook strani, 
www.facebook.com/radioekspres. 
 
(3) Nagrajenec v nagradni igri dovoljuje fotografiranje ob prevzemu nagrade in neomejeno objavo teh fotografij za 
nadaljnjo izvedbo in promocijo nagradne igre na Radiu Ekspres, in sicer v programu Radia Ekspres, na spletni strani 
www.radioekspres.si in Facebook strani www.facebook.com/radioekspres ter v okviru morebitne promocijske 
objave v katerem izmed slovenskih medijev. 
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6. člen 
(Ostale določbe) 

 
(1) Izvajalec si v času trajanja nagradne igre pridržuje pravico do dopolnitve ali spremembe pravil nagradne igre. 
In ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki se lahko pojavijo v času nagradne igre. Rezultati nagradne igre so 
dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 
 
(2) Za dodatna pojasnila v zvezi z nagradno igro so vam na voljo člani ekipe Radia Ekspres.  
 
 
Ljubljana, 09.10.2017   


