
PRAVILNIK NAGRADNEGA NATEČAJA MOJE PRVO PUSTNO RAJANJE  

  

1. člen: Organizator nagradnega natečaja 

Organizator nagradnega natečaja Moje prvo pustno rajanje je Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 

Ljubljana. Nagradni natečaj poteka na Facebook strani Baby Center.  

Nagradni natečaj ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebookom (v nadaljevanju Facebook) 

in ni v nobenem primeru sponzoriran, podprt ali organiziran s strani omrežja Facebook. Prejemnik 

podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje Baby Center kot 

upravljavec Baby Center Facebook strani. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren 

organizator - in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradnim 

natečajem. 

2. člen: Trajanje in objava nagradnega natečaja  

Nagradni natečaj traja od 5.2. do 22.2.2018. Nagradni natečaj je objavljen na Facebook strani 

podjetja Baby Center Slovenija, v trgovinah in na www.babycenter.si. 

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 

Natečaj je namenjen otrokom oz. skupinam otrok v uradno priznanih vrtcih v Republiki 

Sloveniji. V natečaju lahko sodeluje skupina posameznega vrtca. V natečaj je skupino mogoče 

prijaviti s strani vrtca (strokovno osebje vrtca) ali pa skupino prijavi katerakoli tretja oseba 

(starš, skrbnik, itd) otroka z obvezno navedbo skupine in naziva vrtca. Posamezna skupina 

lahko v natečaju sodeluje samo enkrat ne glede na število prijav.  

Udeleženec nagradnega natečaja je vsaka vrtčevska skupina, ki v času med 5.2. in 22.2.2018 

na Facebook strani Baby Center Slovenija v zavihku Moje prvo pustno rajanje objavi 

fotografijo vrtčevske skupine na temo 'moje prvo pustno rajanje'. Pod terminom 'moje prvo 

pustno rajanje' smatramo: slika skupine otrok v pustnih maskah, priprava na pustno rajanje, 

pustno rajanje, ustvarjanje pustnih mask, priprava pustnih sladic itd.  

Pri oddaji fotografije je potrebno navesti naslednje podatke:  

 Ime vrtca in naslov 

 Ime in priimek strokovne osebe vrtca oz. prijavitelj  

 Ime skupine  

Nakup ni pogoj za sodelovanje.  

 

4. člen: Avtorske in sorodne pravice 

Sodelujoči v natečaju izjavljajo, da so objavljene fotografije originalna ideja udeleženca 

natečaja, da slika ni kopija da z njo niso kršene pravice avtorskega prava ali intelektualne 

lastnine. Sodelujoči v natečaju z objavljeno fotografijo izjavlja, da organizator skladno s tem 

pravilnikom pridobi izključno in neomejeno pravico do objavljanja, distribuiranja in 

http://www.babycenter.si/


reproduciranja fotografije za promocijske in prodajne materiale, brez nadaljnjega soglasja 

sodelujočega.  

 
 

5. člen: Izbor nagrajencev 

V času trajanja natečaja bodo objavljenim fotografijam sledilci Facebook profila Baby Center 

dodeljevali glasove oz. všečke. Vsak bo lahko podelil samo en glas, in sicer sliki, ki mu bo 

najbolj všeč. Slike se bodo glede na trenutno število prejetih glasov sproti razvrščale – tiste z 

največ glasovi bodo prikazane najvišje. Po zaključku natečaja bodo nagrajene prve tri 

fotografije (tiste z največ glasovi). 

Rezultati natečaja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

6. člen: Nagradni sklad 

V nagradnem natečaju bodo nagrajene 3 fotografije/skupine. Vsaka izmed treh skupin 

prejme:  

 Izdelki v vrednosti 500 EUR  

 Obisk maskote Štorko in podelitev priznanj  

Celotni nagradni sklad znaša 3x500 EUR, skupaj 1.500 EUR.  

Nagrade ni mogoče zamenjati za drug artikel. Vrednost nagrade ni mogoče izplačati v 

gotovini ali v darilnih bonih Baby Center. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo/skupino. 

 

7. člen: Objava nagrajencev 

Nagrajene fotografije bodo objavljene 23.2.2018, in sicer na Facebook profilu Baby Center v 

posebnem zavihku natečaja ter na www.babycenter.si. 

8. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade 

Nagrajena skupina oz. prijavitelj v nagradni natečaj, v roku 14 dni od poteka natečaja, 

torej najkasneje do 9.3.2018, v zasebno sporočilo na Facebook profilu Baby Center pošlje 

naslednje podatke: ime in priimek prijavitelja, uradni naziv vzgojno varstvene enote, 

naslov, e-mail naslov in davčno številko). 

Nagrajeni pravni subjekt , ki je zavezanec za DDV mora pred prevzemom nagrade izpolniti obrazec za 

prevzem nagrade s podatki za namen akontacije davka na dodano vrednost.  

Če nagrajeni pravni subjekt organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni 
upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki 
izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradnega natečaja, bodo 
ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen.  

http://www.babycenter.si/


 
Tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, zato bo organizator za nagrajeni pravni subjekt 

obračunal in odvedel akontacijo DDV v skladu z veljavnimi predpisi.  

V kolikor se nagrajeni pravni subjekt za prevzem nagrade ne bo javil v roku 14 dni od objave 

nagrajencev, se smatra, da bo nagrada ostala nepodeljena in se lahko uporabi v druge 

promocijske namene.  

 

9. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

Organizator nagradnega natečaja Baby Center d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne 

podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za 

namen nagradnega natečaja.  

 

10. člen: Ostale določbe 

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Baby Center 

d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo 

pri izvedbi nagradnega natečaja. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, 

mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi 

ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je nagrajenec 

oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradnem natečaju ali 

mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 

podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšnemu 

nagrajencu nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. 

 

11. člen: Pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo 

in izdajo nagrade.  

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija navedena v 

5. členu Pravilnika nagradnega natečaja Moje prvo pustno rajanje , ki za posamezna mnenja in 

druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih 

utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila tega nagradnega natečaja. Spremenjena 

oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na spletni strani www.babycenter.si in v trgovinah 

Baby Center. 

 

12. člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani. 

http://www.babycenter.si/


13. člen: Veljavnost pravil  

Pravila pričnejo veljati s 5.2.2018. 

 

V Ljubljani, 5.2.2018  

Baby Center d.o.o. 


