Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, davčna številka 43016782 (v
nadaljevanju: organizator)

Promocija naravne in kulturne dediščine Žirovnice.

Nagradni izziv traja od 3. decembra 2020 do 8. marca 2021 in je v prvi vrsti namenjen domačinom, lahko pa v
njem sodelujejo tudi vsi ostali.

Sodelujete tako, da si s spletne strani www.visitzirovnica.si natisnete letak z izzivom, ter ga v času trajanja
nagradnega izziva izpolnite in posredujete na Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Če nimate možnosti
tiskanja letaka, nam sporočite in poslali vam ga bomo po pošti.
V celoti izpolnjen izziv lahko posredujete na Zavod za turizem in kulturo Žirovnica do vključno 8. marca 2021,
in sicer:
- po pošti na naslov Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica,
- skeniranega ali fotografiranega na e-naslov info@visitzirovnica.si,
- osebno prinesete na Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in oddate v poštni nabiralnik.
Po koncu trajanja nagradnega izziva bo organizator izžrebal prejemnike nagrad, ki so ji poklonili lokalni
dobavitelji. Seznam dobaviteljev in nagrad bo objavljen na spletni strani www.visitzirovnica.si.
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V nagradnem izzivu lahko sodelujejo fizične osebe razen zaposleni na Zavodu za turizem in kulturo
Žirovnica, ki bodo do vključno 8. marca na naslov organizatorja posredovale v celoti izpolnjen izziv.
Mladoletne osebe lahko sodelujejo s privolitvijo zakonitega zastopnika.
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradnega izziva ter žrebanjem nagrad skrbi komisija,
ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Žrebanje nagrad bo potekalo 9. 3. 2020 na sedežu organizatorja. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba
na rezultate žrebanja ni mogoča.
Nagrajeni udeleženci bodo o nagradi obveščeni preko elektronskega naslova, ki so ga posredoval v času
trajanja nagradnega izziva.
Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani in Facebook profilu organizatorja.
Udeleženci se s sodelovanjem in podpisom na letaku z izzivom strinjajo s Pravili in pogoji nagradnega
izziva Prijatlji prašajo me, kam? in soglašajo, da se njihovo ime in priimek, recept, ki ga bodo poslali ter
prejete nagrade objavijo na omenjenih straneh.
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Prevzem nagrad je možen na sedežu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
od ponedeljka do petka od 8. do 11. in od 12. do 15. ure. V primeru, da nagrajenec nagrade ne more
prevzeti osebno, nagrado lahko pošljemo tudi po pošti.
Udeleženci sodelujejo v nagradnem izzivu na lastno odgovornost. S sodelovanjem v nagradnem izzivu
soglašajo, da organizator hrani njihove podatke za potrebe organizacije nagradnega izziva in v času
trajanja nagradnega izziva.
Organizator jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varoval kot zaupne, skladno z določili veljavne
zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih
bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega izziva. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo rešil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

