PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NA FACEBOOK PROFILU
FESTIVALA KRAFFT
Objavljamo splošne pogoje in način sodelovanja v nagradni igri na Facebook profilu Igralskega
filmskega festivala Kranj - Krafft od 13. do 14. junija 2022.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre je FILMSKO DRUŠTVO KRAFFT, Škrlovec 1, 4000 Kranj, matična
št. 4084292000 (v nadaljevanju organizator). Organizator je hkrati tudi upravljavec osebnih
podatkov. Nagradna igra se izvaja na Facebook profilu festivala Krafft:
https://www.facebook.com/krafft.festival. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni
povezana s Facebookom kot podjetjem.
Nagradna igra poteka od nedelje, 12. 6. 2022, od Facebook objave o nagradni igri do torka, 14. 6.
2022, do 23.59. Žrebanje bo izvedeno v sredo, 15. 6. 2022.
Namen nagradne igre je promocija festivala Krafft in spodbujanje interakcije z uporabniki.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne
igre. Prav tako tudi njihova ožja družina ali bližji sorodniki ter njihovi partnerji ali oseba, s katero
nagrajenec/ka živi v življenjski skupnosti. Če bi bila za nagrado izžrebana katera od omenjenih
oseb, se ji nagrada ne podeli in žrebanje se ponovi.
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da pod objavo o nagradni igri na Facebook strani
festivala Krafft vpišejo odgovor na nagradno vprašanje in sledijo Facebook profilu festivala Krafft.
Šteje se, da se udeleženci s podajo odgovora strinjajo s temi pravili, kar vključuje obdelavo osebnih
podatkov. Povezava do pravil je vključena v objavo o nagradni igri. Če udeleženec pravila krši, si
organizator pridržuje pravico, da ga iz nagradne igre izključi.

3. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v komentar pod objavo na
Facebook strani, odgovori na nagradno vprašanje https://www.facebook.com/krafft.festival.
Nagradno vprašanje: Naštej enega od treh filmov v tekmovalnem programu festivala Krafft, ki
bodo premierno prikazani v Sloveniji.
V izboru za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v komentar pod objavo z nagradno igro,
najkasneje do torka, 14. 6. 2022 do 23.59, pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženci,
ki bi svoj komentar oddali po tem času, se ne upoštevajo v izboru za nagrade. Med udeleženci, ki
bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, se z naključnim žrebom določi 5 nagrajencev, ki
prejmejo 2x vstopnice za filmske projekcije na festivalu Krafft. Naključni nagrajenci bodo izbrani s
pomočjo programa Comment picker. Nakup vstopnic ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če
sodelujoči izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ima enake možnosti za osvojitev
nagrade kot ostali sodelujoči. Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žreb pa je
vključena le enkrat. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. Organizator in izvajalec
ne nosita odgovornosti za kakršnokoli nedelovanje omrežja, povezave ali splošnih težav Facebook
platforme. Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnjevanja pogojev nagradne
igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe ažurno objavil na Facebook strani festivala Krafft.
4. PODELITEV IN PREVZEM NAGRAD
Nagrade: 5 x 2 vstopnici za filmske projekcije na festivalu Krafft.
Nagrada ni prenosljiva, prav tako je ni možno zamenjati za denar ali kakšno drugo nagrado. Prenos
na tretjo osebo ni možen. Nagradni sklad je omejen, ko se izprazni, nagrade niso več na voljo.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je
uporabnik v igri kršil pravila ali na kakršenkoli način sodeloval v nasprotju s pravili.
5. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• je bil izbran v skladu s temi pravili
• je v času trajanja nagradne igre izpolnjeval zgornje pogoje in pravilno sodeloval na način,
ki je opisan v 5. točki

se je po žrebu v roku treh dni (3 dni) od razglasitve zmagovalcev, javil v zasebno sporočilo
in podal svoj točen naslov, ime in priimek ter e-poštni naslov.
O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni v sredo, 15. 6. 2022, pod objavo na
Facebooku. Če se nagrajenec v treh dneh od razglasitve ne javi, se šteje, da se nagradi izrecno
odpoveduje. V takem primeru bo organizator žreb ponovil in nagrado podelil nadomestnemu
nagrajencu. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade, se šteje, da je nagrajenec zavrnil
nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.
•

Nagrajenec nagrado prevzame v Layerjevi hiši v času festivala med 14. in 19. uro.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v
pogojih te nagradne igre.
6. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo
storitve,
• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni
igri.
7. PLAČILO DOHODNINE
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o
dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za
račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo
dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.
8. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook
pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu,
ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem
v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do
zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da
drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi
izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. 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 nagradni
igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi
osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora
podati zahtevek na elektronski naslov: pr@krafft.si
9. KONČNA PRAVILA IN DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani https://krafft.si/. Če pride do kakšnih
sprememb tehnične ali druge narave, bo organizator sodelujoče obveščal preko objav na
Facebook strani festivala Krafft.
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:
pr@krafft.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno
sodišče v Kranju.
Filmsko društvo Krafft, Kranj, 13. junij 2022

