
PRAVILA NAGRADNEGA TEKMOVANJA #UGANI-EMOJI - SLOVENIJA 

 

1. člen 

# ugani-emoji - Slovenija organizira in organizira: Exponentis jdoo, Široka 

ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, Republika Hrvaška, OIB 76690229448 (v 

nadaljevanju: Organizator), v imenu stranke Panasonic Marketing Europe 

GmbH, organizacijska enota Češka, Križikova 34 186 00, Praha 8, Češka, 

davčna številka CZ24655121 (v nadaljevanju: stranka), z namenom promocije 

naročnikovih izdelkov. 

2. člen 

Natečaj # ugibaj-emoji - Slovenija (v nadaljevanju: natečaj) se izvaja z 

namenom promocije naročnika na spletnem mestu 

www.musicwithoutlimits.me/sl, z oglaševanjem prek Facebooka, Google 

Prikaznega omrežja in drugih oglaševalskih platform. 

Tekmovanje poteka v enem krogu, od 24. decembra 2020 od 21:00 do 15. 

januarja 2021 ob 20:59. 

Oseba, ki se prijavi za sodelovanje na natečaju na način, opisan v 4. členu tega 

pravilnika, je v nadaljnjem besedilu udeleženec. 

Natečaj na noben način ni povezan, sponzoriran ali promoviran s strani 

Facebooka, Google Prikaznega omrežja ali drugih platform, prek katerih se 

promovira. 

Razpis je organiziran za ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Ozemlje). Hkrati lahko Organizator organizira podobna tekmovanja na 

ozemlju, ki ni povezano s tem tekmovanjem, za kar bo sprejel ločena pravila. 

Hkrati lahko organizator organizira podobna ali enaka tekmovanja na 

ozemljih drugih držav, za kar bo sprejel ločena pravila. 

3. člen 

Pravice do sodelovanja na natečaju imajo vse fizične osebe, ki na dan začetka 

tega tekmovanja prebivajo na območju, starejše od 18 let, razen uslužbencev 

organizatorja, naročnika, članov njihovih ožjih družin in vseh sodelavcev pri 

pripravi tekmovanja ter članov njihovih ožjih družin. 

Mladoletniki (mlajši od 18 let) niso upravičeni do udeležbe na natečaju. Če se z 

naknadnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, ki je sodelovala na razpisu, 

mladoletna, se bo njeno sodelovanje štelo za neveljavno. Če naknadno 

preverjanje ugotovi, da je oseba, ki je na natečaju osvojila nagrado, 

mladoletna, ima Organizator pravico zahtevati vračilo nagrade in dodeliti 

nagrado naslednjemu odraslemu zmagovalcu v skladu z merili iz 5. člena. 



4. člen 

Organizator bo razpisno nalogo objavil na spletni strani 

www.musicwithoutlimits.me/sl 24. decembra 2020 ob 20:00. 

Za reševanje natečajne naloge bodo morali uporabniki naložiti stran za prijavo 

na natečaj www.musicwithoutlimits.me/sl, vnesti svoje ime in e-poštni naslov 

ter odgovoriti na pet ali več natečajnih vprašanj, v katerih bodo postavljeni. 

prevesti izraz, napisan z čustvenimi simboli, v hrvaščino. Natečajnim 

vprašanjem bo sledilo več statističnih vprašanj, v katerih bodo udeleženci 

vprašani o svojih željah glede poslušanja glasbe. Tekmovalna vprašanja in 

statistična vprašanja skupaj sestavljajo tekmovalno nalogo. 

Šteje se, da se je udeleženec na razpis prijavil tako, da je vnesel svoje osebne 

podatke (ime, priimek in elektronski naslov) in odgovoril na razpisna 

vprašanja in statistična vprašanja, kot je opisano v prejšnjem poglavju (skupaj: 

reševanje razpisne naloge). Kakršen koli drug način prijave ne bo upoštevan. 

Če uporabnik na razpisu sodeluje več kot enkrat, se upošteva le prva udeležba. 

5. člen 

Strokovna žirija bo izbrala tri zmagovalce glede na število pravilnih odgovorov, 

tako da bo prvi zmagovalec tisti, ki je na razpisna vprašanja predložil največ 

pravilnih odgovorov, drugi zmagovalec je tisti z naslednjimi najbolj pravilnimi 

odgovori po prvem zmagovalcu, tretji zmagovalec pa tisti z naslednjimi najbolj 

pravilnimi odgovori po še en zmagovalec. Pravilni odgovori bodo vključevali 

tudi odgovore, ki niso popolnoma enaki izrazom, ki jih uporablja Organizator 

za pravilne odgovore, pod pogojem, da nedvoumno opisujejo isti izraz (na 

primer, če je Organizator ugotovil, da je pravilen odgovor "Beležnica na 

drevesu" , odgovori, kot je "Beležnica na lesu"), bodo prav tako veljali za 

pravilne. Če se pojavi eden ali več zmagovalcev z enakim številom pravilnih 

odgovorov, bo strokovna žirija razvrstila zmagovalce z enakim številom 

pravilnih odgovorov glede na čas, ki so ga porabili za reševanje natečajne 

naloge, od tistega, ki je potreboval najmanj časa, do tistega, ki je potreboval 

največ. način za sestavo končnega seznama zmagovalcev. 

Zmagovalci bodo po odločitvi Organizatorja objavljeni v desetih delovnih dneh 

po zaključku na spletni strani www.musicwithoutlimits.me/sl in drugih 

komunikacijskih platformah naročnika. Organizator jih bo javno in po 

elektronski pošti povabil, da nas kontaktirajo za dogovor o dostavi nagrad. Če 

se kateri od zmagovalcev ne prijavi v 72 urah od datuma objave, ima 

Organizator pravico izbrati naslednjega zmagovalca v skladu z zgoraj 

navedenimi merili. 



Ko stopi v stik z zmagovalcem, bo organizator pozval zmagovalce, naj mu 

pošljejo svoj domači naslov ali drug naslov za dostavo nagrade ter kontaktno 

telefonsko številko. Navedene podatke zahteva dobava sl. 

vaje za pravilno oddajo nagrade. Če zmagovalec zavrne posredovanje zgornjih 

informacij, ima Organizator pravico izbrati novega zmagovalca v skladu z 

zgoraj navedenimi merili. 

Organizator ima pravico izbrati novega zmagovalca v skladu z oceno žirije, če 

se izkaže, da je obstoječi zmagovalec mladoletnik ali ne živi na ozemlju. 

Organizator ima pravico diskvalificirati vsa poročila, za katera utemeljeno 

sumi, da so bila storjena zaradi poskusov zlorabe, vključno z več prijavami 

istih oseb. 

Stroške dostave nagrade nosi Organizator. Če je pošiljka vrnjena 

Organizatorju zaradi napačnega naslova ali katerega koli drugega razloga, bo 

Organizator diskvalificiral zmagovalca in podelil nagrado naslednjemu 

zmagovalcu po oceni žirije. 

Dostava nagrad se opravi izključno na ozemlju ozemlja. 

6. člen 

Nagradni sklad sestavljajo naslednji izdelki: 

1x slušalke Panasonic RZ-S500WE-K (vrednost 219 €), 1x slušalke RZ-

S300WE-K (vrednost 169 €), 1x slušalke RB-M300BE-K (vrednost 99 €). 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denarne ali druge nagrade. Nagrade niso 

prenosljive na drugo osebo. 

7. člen 

S sodelovanjem na natečaju udeleženci soglašajo, da Organizator zbira, 

obdeluje in objavlja njihove osebne podatke, ki jih je posredoval med 

natečajem (vključno z imenom in priimkom ter elektronskim naslovom, 

domačim naslovom in telefonsko številko) in jih uporablja za organizacijske 

namene natečaja: razglasitev zmagovalcev , kontaktiranje zmagovalca za 

prevzem nagrade, dostava nagrade. Te osebne podatke bo Organizator hranil 

do dve leti po koncu tekmovanja. 

Udeleženec ima pravico kadar koli zavrniti soglasje za zbiranje in obdelavo 

osebnih podatkov tako, da pošlje e-pošto na zastita.podataka@exponentis.pro. 

Udeleženec se strinja, da v tem primeru morda ne bo mogel sodelovati v 

natečaju, ker ne bo mogel stopiti v stik ali izročiti nagrade, in v tem primeru bo 

njegova prijava na natečaj zavrnjena. 

8. člen 



Udeleženci natečaja imajo pravico do: 

1. Zahtevajte dostop do osebnih podatkov, povezanih z razpisom 

2. Zahtevajte informacije o tem, za kaj se uporabljajo osebni podatki, povezani 

z razpisom 

3. Zahtevajte dodajanje ali popravek osebnih podatkov, povezanih z razpisom 

4. Zahtevajte izbris osebnih podatkov, povezanih z razpisom 

5. Zahtevajte ustavitev obdelave osebnih podatkov, če obstaja utemeljen sum, 

da njegovi podatki niso obdelani na določen način 

6. Vložite pritožbo zoper podatke, ki jih je zbral in obdelal organizator. 

Organizator lahko osebne podatke udeleženca deli s tretjimi osebami za 

pripravo in izvedbo natečaja. To vključuje storitve dostave. 

Organizator lahko osebne podatke udeleženca deli na zahtevo pooblaščenih 

državnih agencij ali sodnih organov. 

Organizator sprejme vse tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za 

zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo 

ali spreminjanjem ter pred nepooblaščenim razkritjem ali dostopom. 

Organizator pa ne more jamčiti, da so informacije, posredovane prek spletnega 

mesta www.musicwithoutlimits.me/sl, popolnoma varne. 

Ta pravila, vključno z določbami 8. člena, se uporabljajo izključno za uporabo 

in objavo informacij, ki jih organizator zbere od udeležencev na 

www.musicwithoutlimits.me/en. 

9. člen 

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi natečaja v primeru okoliščin, za 

katere ni odgovoren, ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali izogniti, in v tem 

primeru je oproščen vseh možnih obveznosti do udeleženca. Organizator si 

pridržuje pravico do spremembe pravil, o čemer bodo udeleženci obveščeni z 

objavo na spletni strani www.musicwithoutlimits.me/sl. 

10. člen 

Izvirnik teh pravil je izdelan v hrvaškem jeziku. Organizator lahko 

uporabnikom omogoči dostop do pravil v drugem jeziku, vendar se v primeru 

razlik med njimi šteje za ustrezen le izvirnik v hrvaškem jeziku. 

11. člen 

V primeru spora med organizatorjem in udeležencem tekmovanja je pristojno 

pristojno sodišče v Slavonskem Brodu. 


