
 

 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE 

»TOGETHER – STUDENT’s STORY of CHANGING ENERGY 

CONSUMPTION BAHAVIOUR« 
 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre je projektni tim »TOGETHER« Fakulteta za energetiko, Slovenija, 

v nadaljevanju organizator. Nagradna igra se opravi z namenom ozaveščanja javnosti, z željo 

po učinkovitejši izrabi energije na osnovi spreminjanja navad uporabnikov. Nagradna igra 

poteka v vseh javnih zgradbah na ozemlju Republike Slovenije, kjer so nameščeni pilotni 

sistemi, pod v nadaljevanju navedenimi pogoji. 

 

2. Vsebina, potek in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

V »TOGETHER – STUDENT’s STORY of CHANGING ENERGY CONSUMPTION 

BAHAVIOUR« nagradni igri, udeleženec lahko sodeluje s poslano zgodbo z opisom izkušenj 

in primeri vedenja glede porabe energije, kot uporabnika stavbe. V zgodbi opiše svoje vedenje 

glede porabe energije pred in po namestitvi pilotnih sistemov.  

Zgodba naj bo opremljena z naslovom, tekst naj bo zapisan v velikosti pisave 12, vsebuje naj 

min 6000-7000 znakov s presledki (cca 1 A4 stran). Prednost bodo imele zgodbe napisane v 

angleškem jeziku.  

Udeleženec pošlje svojo zgodbo in osebne podatke (ime in priimek, naslov, tel. številko in e-

mail naslov) na e-mail naslov: zdenka.persin@um.si, s pripisom »TOGETHER – STUDENT’s 

STORY of CHANGING ENERGY CONSUMPTION BAHAVIOUR«. 

 

Nagradna igra poteka od 2.7.2018 do vključno 05.10.2018.  

 

Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani Fakultete za energetiko, Krško 

(https://www.fe.um.si/). 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v 

nagradni igri. Sodelujoči se strinja, da lahko projektni tim »TOGETHER« Fakulteta za 

energetiko, uporablja vse posredovane osebne podatke za promocijske namene mednarodnega 

projekta »TOGETHER«. 

 

Žrebanje nagrajencev se za vse sodelujoče izvede dne 15.10.2018, v prostorih Fakultete za 

energetiko, Hočevarjev trg 1, Krško. Vsi nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja in o prevzemu 

nagrade obveščeni po e-mail pošti v roku 10 dni od žrebanja. Pošiljanje nagrad nagrajencem bo 

izvedeno najkasneje do 31.10.2018. 
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Hočevarjev trg 1 
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3. Ostala pravila nagradne igre 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca, 

- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je 

 sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil 

 izbran v nasprotju s temi pravili , 

- udeleženec pošlje nepopolne in nečitljive podatke, 

- se udeleženec ne odzove na obvestilo o nagradi v roku 30 dni. 

 

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati druge nagrade. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati 

nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati 

za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi 

s koriščenjem in uporabo nagrad. V nagradni igri je lahko oseba izžrebana le enkrat. V nagradni 

igri ne smejo sodelovati tisti, ki so kakorkoli povezani z organizacijo nagradne igre. 

 

Če nagrajenec ne posreduje organizatorju navedene zgodbe in podatkov, ni upravičen zahtevati 

izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih 

ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. 

 

4. Varstvo podatkov 

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju, Univerzi v Mariboru, Fakulteti za energetiko, kot 

upravljalcu dovoljuje, da v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data 

Protection Regulation – GDPR veljavni iz  dne 25.5.2016), sme v okviru projekta Interreg 

CENTRAL EUROPE 2014- 2020 “TOGETHER - TOwards a Goal of Efficiency THorugh 

Energy Reduction”, vse osebne podatke, telefonsko številko in elektronski naslov uporabljati v 

namene komunikacije nagradne igre.  

 

Nagrajenec nagradne igre je seznanjen, da se njegova zgodba in ime ter priimek lahko uporabijo 

za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru in projekta 

Interreg CENTRAL EUROPE 2014- 2020 “TOGETHER - TOwards a Goal of Efficiency 

THorugh Energy Reduction”. Organizator Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, se 

zavezuje, da bodo z vašimi osebnimi podatki ravnal zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po 

funkciji oz. delovnem mestu pooblaščeni za to in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov ter evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

 

5. Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre 

bo organizator udeležence obveščal z objavami na internetni strani Fakultete za energetiko. 

 

Organizator: projektni tim »TOGETHER« Fakulteta za energetiko 

 

V Mariboru, dne 02.07.2018 

 

 


