PRAVILNIK NATEČAJA
IŠČEMO VOZIČKARICO

1. člen: Organizator natečaja
Organizator natečaja IŠČEMO VOZIČKARICO, v nadaljevanju natečaj, je Baby Center d.o.o., Letališka
3c, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju organizator), ki je odgovoren za vsebino in izvedbo natečaja.
2. člen: Trajanje natečaja
Prijave so odprte od 23. 6. 2021 do vključno 25. 7. 2021
3. člen: Objava natečaja
Natečaj je objavljen na spletni strani Baby Center, www.babycenter.si, na komunikacijskih kanalih,
Facebook in Instagram.
4. člen: Pogoji sodelovanja
S sodelovanjem na natečaju, sodelujoči sprejme vsa pravila in pogoje, ki jih določa ta pravilnik
natečaja in se z njimi strinja.
Sodelovanje v natečaju poteka preko spletne strani www.babycenter.si in družbenega omrežja
Facebook in Instagram. Poleg objave na naveden spletnem mestu se natečaj komunicira in oglašuje
tudi v drugih medijih.
Sodelovanje na natečaju ni pogojeno z nakupom.
5. člen: Nagradni sklad
1x darilni bon 500€ Baby Center
Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, ni je mogoče zamenjati za drug artikel. Vrednost nagrade ni
mogoče izplačati v gotovini.
6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca
Med sodelujočimi v natečaju bo komisija izbrala najprimernejšega kandidata (po lastni presoji) ter
podelila zmagovalni naziv: Vozičkarica
Izbor bo potekal od 23. 6. 2021 do vključno 25. 7. 2021. Zmagovalec bo objavljen na spletni strani
www.babycenter.si ter bo obveščen po elektronski pošti v 7 dneh po izboru tj. do 31. 7. 2021.
7. člen: Komisija

Komisijo za izbor zmagovalcev sestavljajo:




Eva Lozina (LeMama) – predsednica komisije
Tamara Simovič (LeMama) – članica komisije
Pia Tršinar (Baby Center Slovenija) – članica komisije

8.člen: Obveznosti nagrajenca
Obveznosti nagrajenca v povezavi z nagrado





Objave na Instagramu – 2-3 objavi na feedu mesečno,
Posredovanje fotografij organizatorju, ki jih lahko le-ta uporablja naprej v promocijske
namene,
Pri objavah uporabi ključnike kampanje #vozickarica #babycenterslovenija
@babycenter_slovenija
Soustvarjanje vsaj 1 vsebine in rezencije za otroški voziček (prisotnost na snemanju, priprava
recenzije s pomočjo ekipe BabyCenter Slovenija)

7. člen: Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja natečaja prekliče svoje sodelovanje v natečaju tako, da pošlje
sporočilo na e-poštni naslov uprava@babycenter.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči
iz natečaja.
8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator natečaja se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine.

9. člen: Ostale določbe
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. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala
kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav
tako ne odgovarja za napačno navedene kontaktne podatke. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci
sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do
sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.
10. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in sodelujoče v natečaju. Pravila in pogoji natečaja so v času
trajanja natečaja v celoti na vpogled na www.babycenter.si. Organizator si pridržuje pravico, da v
primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih razlogov spremeni oz. dopolni pravila tega
natečaja. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo objavljena na www.babycenter.si.
12. člen: Prekinitev natečaja
Natečaj se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren,
oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi
nagradne igre obveščeni na spletnem predavanju.
13. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
14. člen: Veljavnost pravil

Pravila veljajo 23.6.2021.

V Ljubljani, 23.6.2021
Baby Center d.o.o.

