Pravila in pogoji nagradne igre 25. Jurčičev pohod
1. člen
Ta pravila določajo način organizacije nagradne igre 25. Jurčičev pohod (v nadeljevanju nagradna
igra) z namenom krepitve prepoznavnosti omenjenega pohoda. Organizator nagradne igre je Občina
Ivančna Gorica (v nadaljevanju organizator), Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, v njenem imenu
pa jo organizira Ecetera d.o.o., PE Ivančna Gorica, Gorenja vas 13, 1295 Ivančna Gorica
2. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne
osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. Zaposleni ali
honorarno zaposleni pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonci oz. osebe, s
katerimi zaposleni živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroki oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri
organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
3. člen
Nagradna igra poteka od srede, 21. februarja do nedelje 4. marca 2018 do 12.00. Nagradno žrebanje
bo potekalo v sredo, 7. marca 2018, do 12.00. Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na
Facebook strani Občina Ivančna Gorica ter na spletni strani www.jurcicevapot.si Nagrajenci s
sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade javno
objavijo.
4. člen
V nagradni igri bodo v skladu s temi pravili sodelovali vsi tisti, ki bodo svoj odgovor na zastavljeno vsaj
eno nagradno vprašanje zapisali na Facebook stani Občina Ivančna Gorica, Instagramu Občine
Ivančna Gorica ali na spletni strani www.jucicevapot.si in nanj odgovorili do 4. marca ob 12.00. Enako
velja tudi za tiste, ki se bodo fotografirali z Jurčičevimi junaki in fotografijo objavili na Facebook strani
Občina Ivančna Gorica ali Instagramu Občina Ivančna Gorica s ključnikom #jurcicevapot.
V nagradni igri lahko sodelujete na več načinov:
- V komentar na Facebook strani Občina Ivančna Gorica ali Instagramu Občina Ivančna Gorica
zapišite odgovor na nagradno vprašanje. Na nagradno vprašanje, zastavljeno na Facebook
strani Občina Ivančna Gorica in Instagramu Občina Ivančna Gorica, lahko odgovorite tudi na
spletni strani www.jurcicevapot.si
- Na dan pohoda, 3. marca 2018, objavite fotografijo dogajanja na pohodu ali pa se
fotografirajte z junaki Josipa Jurčiča, ki jih boste srečali na pohodu. Pri objavi na Facebook
strani Občina Ivančna Gorica ali Instagramu Občina Ivančna Gorica uporabite ključnik
#jurcicevapot.
- Nagrade bomo žrebali tudi med vsemi tistimi, ki boste sodelovali v literarnem nagradnem
kvizu in vprašalnik oddali ob koncu pohoda na za to določenem mestu.
Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov ter da jih brez vašega soglasja ne bo posredoval tretjim osebam.
5. člen
Vsak sodelujoči lahko odgovori na več vprašanj.
6. člen
Žrebanje ni javno in bo izvedeno elektronsko v prostorih organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo
potekalo najpozneje do 7. marca 2018 do 11.30.
Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so
dokončni in pritožba nanje ni možna.
7. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre elektronsko izžrebal 292 nagrajencev in podelil 292 nagrad.

Nagradni sklad obsega:





















Kavarna Sonček: 25 x tortica po izbiri in 25 x sladoled
Mestno kopališče Višnja Gora: 30 x dnevna karta za bazen
Fitnes Energy: Obisk savne za dve osebi in 1x meritev in analiza telesne strukture na
analizatorju Tanita
Muzej Krščanstva na Slovenskem: 30 x družinska karta za ogled muzeja
Gradišče nad Stično – Lavričeva koča: 10 x Gradiška pojedina
Trgovina Petish: 10 x vreča hrane za pse (3 kg) ali maček (1,5 kg)
Mesarstva Maver: 15 x dve Krjavljevi polsuhi klobasi
Armex armature: 8 x filter za deževnico
Zavod prijetno domače: 15 x družinska vstopnica za Muzej Josipa Jurčiča
TD Krka: 10 x vstopnica za dve osebi (odrasla + otroška) za voden ogled Krške jame in izvira
reke Krke.
TD Muljava: 12 x magnet z junaki iz Desetega brata in 3 x lesena piščal
Gostilna Pri Japu: 2 x nedeljsko kosilo za dve osebi
Konjeniško društvo ranč Prebil: 10 x brezplačna ura jahanja
Jupitra – Moja voda: 3 x mehanski filter za vodo
Berryshka: 25 x vstopnica za voden ogled destilarne in čokoladnice z degustacijo in Berryshka
darilom presenečenja
Avtoservis Caroliner Zajec: 10 x dezinfekcija klimatske naprave
AMD Šentvid pri Stični: 10 x vstopnica za dve osebi za državno prvenstvo v motokrosu 23.
septembra v Šentvidu pri Stični s Timom Gajserjem.
Senčila Oven: 5 x Izdelava notranje žaluzije, širina lamel 25 mm, barva po izbiri, v velikosti do
1,5 m²
Zavarovalnica Sava: 12 x brisača, bidon in nahrbtnik
Čebelarsko društvo Krka in Zagradec: 20 x pol kilograma medu

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino.
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Sodelujoči prejme tisto nagrado, za katero je bil
izžreban prvič. V primeru, da je isti sodelujoči izžreban še v žrebu za katerokoli od drugih nagrad, se
žreb ponovi.
Žrebanje bo spremljala žirija v sestavi Gašper Stopar in Matej Šteh iz Občine Ivančna Gorica in Franc
Fritz Murgelj iz podjetja Ecetera.
8. člen
Vsi nagrajenci bodo o nagradah obveščeni najpozneje do četrtka, 8. marca 2018. Prosili jih bomo še
za naslov bivanja, ki ga bomo potrebovali za identifikacijo pri prevzemu nagrade.
Če nagrajenci ne navedejo oziroma ne posredujejo svojih podatkov oziroma jih navedejo nepopolno ali
nepravilno in/ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev
za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti v skladu
s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določita organizatorja, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.
Nagrajenci lahko nagrade po predhodnem dogovoru prevzamejo do 31. decembra 2018 do 12.00 pri
ponudniku nagrad. V primeru, da nagrajenec nagrade ne prevzame do dogovorjenega roka, izgubi
pravico do nagrade.
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

9. člen
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila in pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil in pogojev bodo
objavljeni na spletni strani www.jurcicevapot.si
Ivančna Gorica, 21. februar 2018

