
Pravila in pogoji sodelovanja v akciji DZAIGRAJ Z NAMI(

1. SPLOSNO

Ta pravila dolodajo nadin prirejanja akcije ))ZAIGRAJ Z NAMI( (v nadaljevanju: akcija). S

sodelovanjem v akciji udeleienci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili in pogoji sodelovanja v

akciji in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili akcije.

2. ORGANIZATOR
Organizatorja akcije sta Fundacija Zaigraj z nami, PLAYERSPROMOTION AG, Lindenstrasse l-6,

6340 Baar,Svica in Rdeii kriZ Slovenije, Mirje 19, L000 Ljubljana (v nadaljevanju:
organizator).

3. NAMEN AKCIJE

Akcija je organizirana z namenom promocije zdravega nadina iivljenja in spodbujanja sodutja
pri osnovno5olskih otrocih, ki z majhno donacijo zagotovijo brezpladne prvomajske po6itnice

dim ved sovrstnikom iz manj spodbudnega okolja.

4. TRA'ANJE AKCIJE

Akcija poteka od L1. 3.2019 do vkljudno L!. 4.2019.

5. POGOJI !N NAETN SODELOVANJA V AKCIJI:

Kdo lahko sodeluje?

V akciji lahko sodelujejo udenci vseh osnovnih 5ol v Sloveniji. Ker so udeleienci akcije
mladoletni, morajo za sodelovanje pridobiti soglasje stariev oz. zakonitih zastopnikov ali

skrbnikov, ki podpiSejo prijavnico/kuvertico.

Nadin sodelovanja v akciji:
Pravilno izpolnjeno prijavnico/kuvertico (ali ved njih), ki so jo udenci prejeli ob letaku akcije
ali sijo naredili po predlogi, kije objavljena na www.rks.si, skupaj z donacijo v viSini 1€
zavijejo v zloZenko ter jo oddajo do petka, 29.3.2OL9 v za to namenjeno skrinjico na svoji
osnovni Soli ali pa jo poSljejo na naslov: Zaigraj z nami, Rdeii krii Slovenije, 1000 Ljubljana.
V kolikor je znesek niiji od 1€, se prijavnica izlodi iz irebanja.

Osebni podatki, ki se zbirajo v tej akciji so: ime in priimek udenca, star5a/zakonitega
zastopnika, naslov, osnovna 5ola, razred.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator akcije ))ZAIGRAJ Z NAMI(.
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Nagrajenci akcije organizatorju akcije dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (primer:
Janez N., Ljubljana) na spletni strani www.rks.si z namenom obveSdanja o rezultatih akcije.

Za nagrade v okviru akcije se posameznik poteguje, ie pravilno pravilno izpolni prijavnico in
donira 1€.

Za nagrade v okviru akcije se ne smejo potegovati zaposleni pri organizatorjih in njihovi
otroci. Vsak sodelujodi lahko izpolni vei prijavnic/kuvertic.

6. ZREBANJE NAGRAJENCEV

Zreb nagrajencev bo potekalv detrtek, LL.4.20L9, ob 16. uri, na MZL RKS Debeli rti6,
Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran.

Zrebanje bo javno.

Zrebanje nagrajencev bo izvedeno v prisotnosti komisije (dva predstavnika organizatorja in

ena zunanja oseba). Nagrade bodo izZrebaliJan Oblak in otroci, ki se bodo udeleZili Zrebanja.

Seznam vseh nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.rks.si

7. NAGRADN!SKLAD

Skupni nagradni sklad akcije vsebuje:

. 3x podpisan dres najboljiega vratarja na svetu Jana Oblaka

. 3x podpisan dres zvezdnika Barcelone Lionela Messija

. 3x podpisan dres zvezdnika Barcelone Luisa Suareza

. 5x podpisana majica Play With Us najboljSega vratarja na svetu Jana Oblaka

. 5x podpisana majica Play With Us zvezdnika Barcelone Lionela Messija

. 5x podpisana majica Play With Us zvezdnika Barcelone Luisa Suareza

. 10x podpisane Puma rokavice Jana Oblaka
o 10x avtogram kartice najbolj5ega vratarja na svetu Jana Oblaka
o LOx avtogram kartice zvezdnika Barcelone Lionela Messija
o 10x avtogram kartice zvezdnika Barcelone Luisa Suareza
o 100x majic Puma z logotipom Play With Us (nasraience se popiSe naslednii dan)
. 50x Puma puloverjev s kapuco in logotipom Play With Us
. 50x Puma kapic s 5iltom ter logotipom Play With Us
. 50x Puma polo majic z logotipom Play With Us
. 100x Puma vredk z vrvico ter logotipom Play With Us
. 50x Puma nogometnihiogz logotipom Play With Us
. 100x Puma bidonov z logotipom Play With Us

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakr5no koli 5kodo, ki bi utegnila nastati
kot posledica prevzema in kori5denja nagrade, s dimer se sodelujodi s pristopom k tej akciji
izrecno strinjajo.



8. PODEUEVANJE NAGRAD

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na spletni strani www.rks.si in bodo obveidenitudi preko

elektronske po5te.

Nagrajenci bodo na spletni strani www.rks.si objavljeni na dan irebanja.

Nagrade bodo nagrajencem posredovane po poSti najkasneje 30 dni po datumu Zreba.
Nagrad ni mogoie zamenjati za denar, za druge izdelke ali storitve. Nagrade se podelijo
izkljudno nagrajencu in niso prenosljive. S prevzemom nagrade zapadejo vse obveznosti
organizatorja do nagrajenca.

ee nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali
nepravilno in/ali de nagrajencev ni mogode obvestiti in/ali ie se ugotovi, da niso izpolnjevali
pogojev za sodelovanje v akciji in/ali da so krSili te pogoje, in/ali de ne Zelijo izpolniti
obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga dolodi organizator, nagrajenec izgubi
pravico do nagrade.

Organizator si pridriuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi ie:

. se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca;

. se ugotovi, da je posameznik v nagradni aktivnosti sodeloval v nasprotju s Pravili in

sploinimi pogoji nagradne aktivnosti;

. nagrade zaradi napaEno izpolnjenih podatkov nagrajenca ni mogoie podeliti.

Organizator si pridrZuje pravico do prerazporeditve irebanja v primeru nepredvidenih
okoli5din, kot so spremembe vremena , razpoloiljivosti 5portnikov ali podobno. Zainteresirani
udeleZenci bodo pravodasno obve5feni preko predstavnikov osnovnih 5ol in na www.rks.si.

Organizator ne nosi nobenih stroSkov, ki pri sodelujoiih nastanejo zaradi sodelovanja v akciji.
Organizator akcije ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujoiimi v akciji.
Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator akcije podeljuje
nagrade. Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih
podatkov niso pravodasno posredovali. Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren
organizator.

9. DRUGA DOLOEILA

Varstvo osebnih podatkov:
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez
izrecnega dovoljenja sodelujodega v akciji ne bo posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v
akciji, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri organizatorju akcije le za das trajanja
akcije in za namen izvajanja akcije.

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal skladno z zakonom
ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov.



Dodatne informadp:
Dodfie infmndie o alcdll so na noljo na nalow: ftdecr krtl Slwenije, Mirje 19, lfrs
l.jubflana dl na elelctronskem naslow l-4rq@,rkg.sr-

l(onfne &lotbe:
Pravih ln splotni pogoii ekcife so na no[o na spletni strani rr{IngJh$.{1.

Sodeluid v akcifl rc sctnanieni r nflmi in se rarrerujelo, da ]ih bodo upoltrrrali. V pimeru
kakrlnegr toli sgora di nejavrws ta praMta prevladajo nad vsemi drugiml objavarni v trstani,
elektronskl allkatcri koll drug ohlaki.

Orgenizator si pridrluje pravtco do sprcmemb prwil, Ee to rahtevajo vzroki tehni(ne ali
komcrcidne narin E di vrroki na suani javnosti. O vseh sprernembah in nsvostih akcije bo
organirator sodelr{oEe obvetGal r obiwaml ne ssetni strani ww-w tkf si.

Prekinitev in odpored atcile:
Akdia se lddto HGldrE dl odpovc siilrlo v prirfl€ru izrednega dogodka, o derner bodo
udelelend obvclEcni s p{snim obuesfflom na sptebrt srani ryE!y,.r'!$.,1i " V taldne.rn primeru
or3anizator udchtrcncem ne odgovarja za mrysbitno nastalo 3kodo.

Spremarba pradlakdjc:
Organirator si gridrfuJe pravlco do spremembe pravil in pogojev akcije, vendar je dollan o
tun praolasno obveattti vse uddelence z obiaw na spletrri strarri w1ryy{kf .si.

Ta pravil* zatrrelo wfati r dnem zaGctka akdJe.

Liubliana, 11. marec 2019
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