PLAČAJ Z VERZOM 2020
NATEČAJ ZA PRVO ZBIRKO INSTAPOEZIJE

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA »ZBIRKA INSTAPOEZIJE«
(POSODOBLJENO)
ORGANIZATOR
Organizator nagradnega natečaja je podjetje JULIUS MEINL D.O.O., Orleška cesta 14, 6210
Sežana.
Družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice
("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni nagradni natečaj na kakršenkoli način
povezana z družbo Facebook Inc.

SPLOŠNE DOLOČBE
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradnem natečaju, objavljenem na
družabnih omrežjih Instagram in Facebook.
Nagradni natečaj bo potekal od vključno 4. 3. 2020 do vključno 21. 3. 2020 do polnoči na
družbenem omrežju Instagram in Facebook.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila
nagradnega natečaja.

KDO LAHKO SODELUJE
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v
Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženci), ki imajo profil na družbenem omrežju Instagram ali
Facebook.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki
kakorkoli sodelujejo pri izvedbi natečaja, ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja,
ter njihovi ožji družinski člani.

POGOJI SODELOVANJA
V natečaju lahko sodelujejo udeleženci tako, da v času trajanja natečaja napišejo in objavijo
avtorski verz na lastnem profilu družbenega omrežja Instagram ali Facebook.
Kot prijava k sodelovanju na natečaju se šteje objava z:
-

fotografijo verza, napisanega z ročno pisavo; ali

-

skeniranim verzom, napisanim z ročno pisavo; ali

-

drugačno grafično upodobitvijo poezije (grafično oblikovan verz),

ki jo udeleženec natečaja javno objavi na družbenem omrežju Instagram ali Facebook z uporabo
obeh hashtagov (ključnikov): #placajzverzom ali #plačajzverzom in #natecaj ali #natečaj ali
#natecaj2020 ali #natečaj2020. Objava mora biti na dan 21.3., ko se natečaj zaključi, še vedno
javno dostopna. Objave na Instagram Story ali Facebook Story ne bodo upoštevane.
Če udeleženec objave ne želi objaviti javno, lahko svoj prispevek pošlje tudi v zasebnem sporočilu
na družabnem omrežju Instagram na profil organizatorja natečaja: @juliusmeinlslovenija ali na
Facebook profil organizatorja natečaja @juliusmeinlslovenia.
V nagradnem natečaju lahko vsak udeleženec sodeluje z več objavami, ne more pa prejeti več
kot ene nagrade.
Prepozno prijavljenih objav komisija ne bo upoštevala.

POTEK IZBORA NAGRAJENCEV
Najboljše verze bo izbrala komisija v sestavi :
- Feri Lainšček, pesnik in literarni urednik
- Glorjana Veber, pesnica in podjetnica
- Črtomir Brezavšček, predstavnik podjeta Julius Meinl
- Hana Vidic, koordinator projekta

Razglasitev zmagovalcev bo 6. aprila 2020 na družabnem omrežju Instagram in Facebook.
Nagrajenci bodo o nagradi in postopku prevzema obveščeni preko zasebnega sporočila na svoj
Instagram ali Facebook profil.

NAGRADNI SKLAD
V okviru tega nagradnega natečaja bo organizator podelil 10 x:
-

denarna nagrada v znesku 150 EUR.

Posamezni udeleženec v okviru tega natečaja ne more prejeti več kot ene denarne nagrade.
Nagrajenci bodo po razglasitvi pozvani, naj preko zasebnega sporočila na Instagramu ali
Facebook oz. preko e-pošte sporočijo svoje podatke. Nagrajenci morajo najpozneje v roku 8 dni
organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko
številko, elektronski naslov, številko bančnega računa, davčno številko ter davčni urad (za
namene plačila akontacije dohodnine).
V kolikor kateri od nagrajencev ne posreduje zahtevanih podatkov, je organizator prost obveznosti
podeliti nagrado. Če se nagrajenec na poziv, naj sporoči zgoraj naveden podatke, ne bo odzval
v roku, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada temu nagrajencu ne
podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Organizator za napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za prijave, ki so

nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu nagradnem natečaju
izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva daril.
Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo
svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče
obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradnem
natečaju in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi
pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrajencu ne podeli nagrade, tudi če:
• se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,
• se ugotovi, da je posameznik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
natečaja,
• nagrade zaradi posredovanih napačnih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

PRAVILA GLEDE VSEBINE VERZOV
Komisija si pridržuje pravico, da ne upošteva verzov, ki:
-

so po svoji naravi nezakoniti,

-

kršijo pravila sovražnega govora (pozivajo k diskriminaciji na podlagi etničnega porekla,
vere, rase, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti) ali so poniževalna do omenjenih
kategorij oz. so rasistična ali ksenofobna,

-

so obsceni, vulgarni, pornografski,

-

so prepisani od drugih avtorjev,

-

niso ustrezni po katerem koli drugem vidiku po lastni presoji komisije.

IZJAVE UDELEŽENCEV GLEDE AVTORSTVA IN AVTORSKIH PRAVIC
Udeleženci v natečaju izjavljajo, da so prispevki njihovo avtorsko delo (v smislu definicije, kot jo
opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah) in ne posega v pravice tretje osebe.

V skladu z izjavo o avtorstvu organizator natečaja sprejema domnevo, da ima avtor objave vse
potrebne avtorske pravice. Če bi se kasneje na podlagi pritožbe imetnika avtorskih pravic izkazalo
nasprotno, je avtor objave dolžan prevzeti vse morebitne kazenske in civilne zahtevke pravega
avtorja.

Vsi avtorji oziroma udeleženci natečaja se strinjajo, da sme organizator med trajanjem natečaja
ali po zaključku le-tega njihova prijavljena dela brez vnaprejšnjega obvestila javno objaviti z
navedbo njihovega imena in priimka ali njihovega profila na Instagramu ali na Facebooku (velja
za nagrajene in nenagrajene prispevke) na naslednje načine:
-

kot objava organizatorja nagradnega natečaja na družbenem omrežju Instagram ali
Facebook, kot na primer, a ne omejeno na: deljenje objave na svojem profilu, deljenje
objave kot zgodbo, zajem zaslona in objava, ... vse našteto z navajanjem uporabniškega
profila prijavitelja; in

-

kot javne objave v drugih medijih, ne omejeno na: tisk, spletna stran, družabna omrežja,
sporočila za javnost, drugo promocijsko gradivo, letaki, vabila, intervjuji in podobno.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in
obdeluje njegove osebne podatke za namen obveščanja o nagradnem natečaju in za plačilo
davčnih obveznosti.

S sodelovanjem sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek lahko objavi na Instagram in
Facebook profilu organizatorja.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, ki niso povezane z
organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja. V času upravljanja osebnih podatkov ima
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa
osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko od organizatorja natečaja kadarkoli zahteva pregled,
dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih
osebnih podatkov za namene izvajanja tega nagradnega natečaja, skladno z zakonom.
Sodelujoči to stori pisno na naslov: JULIUS MEINL D.O.O., Orleška cesta 14, 6210 Sežana.
Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila, bo organizator preprečil uporabo osebnih
podatkov sodelujočega, o čemer bo sodelujočega v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom
tudi obvestil.
Prav tako podatkov organizator ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače
zlorabljal. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je
dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator
nagradnega natečaja.
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s
področja varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

KONČNE DOLOČBE
Udeleženec v nagradnem natečaju s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s
pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju ter da z njimi soglaša. Rezultati izbora komisije
glede najboljših prispevkov so dokončni. Pritožba na izbor ni mogoča.

Vprašanja glede nagradnega natečaja lahko pošljete po zasebnem sporočilu na Instagram
profilu @juliusmeinlslovenija ali Facebook profilu @juliusmeinlslovenia.
Pravila nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani: https://www.meinlcoffee.com/sl/,
točneje (https://www.meinlcoffee.com/sl/poezija/poeticni-dogodki/placaj-z-verzom-2020/ razdelek Pravila in pogoji.)

ORGANIZATOR NAGRADNEGA NATEČAJA
JULIUS MEINL D.O.O.,
Orleška cesta 14, 6210 Sežana

Dne 16.3.2020

