Splošni pogoji in pravila nagradne ankete ugotavljanja kakovosti bivanja v soseski Planina
Ti splošni pogoji in pravila določajo način, izvedbo in pogoje prirejanja nagradne ankete ugotavljanja
kakovosti bivanja v soseski Planina, ki jo za potrebe izdelave strategije celostne prenove soseske
Planina prireja organizator Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj; v nadaljevanju MOK.
Nagradna anketa bo potekala od 25.januarja 2016 do 10.marca 2016 na spletni strani Mestne občine
Kranj in na območju stanovanjske soseske Planina v Kranju.
Sodelovanje in trajanje
V nagradni anketi lahko sodeluje vsak stanovalec soseske Planina v Kranju, ki bo pravilno izpolnil anketo
na spletni strani ali jo v fizični obliki oddal pooblaščeni osebi. Nagradna anketa bo promovirana na
spletni strani MOK, preko krajevnih glasil in preko predstavnikov krajevnih skupnosti. Anketa je
anonimna.
Nagrade
V nagradni anketi bo 1 nagrajenec prejel brezplačno gorsko kolo SCOTT s čelado. Vrednost nagrade je
500 evrov. MOK bo dne 10.marca 2016 opravila žrebanje nagrajencev v prostorih stare trgovske šole
na naslovu Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj, v prisotnosti poslušalcev strokovnih predavanj. Žrebanje
bo javno. Rezultati žrebanja bodo objavljeni 11.marca 2016 na spletni strani MOK in spletnih straneh
KS Primskovo, KS Huje, KS Planina in KS Bratov Smuk.
Nagrajenec se mora do 10.aprila 2016 zglasiti na sedežu krajevnih skupnosti KS Primskovo, KS Huje, KS
Planina ali KS Bratov Smuk, kjer bo izvedena identifikacija nagrajenca. S seboj mora prinesti svojo
davčno številko in soglasje, da nagrado sprejme. Izžrebani bodo tudi 3 rezervni nagrajenci. Če
izžrebanec nagrade ne bo sprejel, se bo ta prenesla na izžrebanca na rezervnem seznamu po vrstnem
redu žrebanja.
Prejemnik nagrade soglaša, da Mestna občina Kranj in KS Primskovo, KS Huje, KS Planina in KS Bratov
Smuk objavijo ime in priimek nagrajenca.
Izročitev nagrade
Nagrada bo izročena po identifikaciji nagrajenca.
Druge določbe
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo z Splošnimi pogoji in pravili nagradne ankete. Šteje
se, da so udeleženci z oddano anketo seznanjeni z Splošnimi pogoji in pravili nagradne ankete ter z
njimi soglašajo.
Nagrade niso izplačljive v denarju.
Organizatorji in izvajalci ankete ne smejo sodelovati v nagradni igri. Nagrajenci so po zakonu o
dohodnini davčni zavezanci, zato so ob prevzemu nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko.
Akontacijo dohodnine krije organizator.
Sodelujoči v nagradni anketi se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo in uporabljajo za namene
neposrednega trženja. Organizator in izvajalec bo podatke skrbno varovala za namen, za katerega so
pridobljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni anketi ne želi, da
se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni anketi, uporabljajo za namene neposrednega trženja,
mora poslati pisno zahtevo po pošti ali elektronski pošti na dakrarh@gmail.com.
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