
Pravila nagradnega foto natečaja Adrifort 

1. ORGANIZATOR 

Organizator nagradnega natečaja je Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - 
Pirano (v nadaljevanju organizator). 

 

2. NAMEN NATEČAJA 

Organizator objavlja nagradni natečaj za namene projekta Adrifort, ki želi z različnimi 
aktivnostmi povečati prepoznavnost utrdb in starih vojaških baz obalnih mest na 
območju Jadrana. Projekt je sofinanciran s strani evropskega programa za čezmejno 
sodelovanje IPA Jadran. Več o samem projektu Adrifort je dostopno na povezavi 
www.adrifort-ipa.eu. 

 

3. POTEK FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 

Udeleženec nagradnega natečaja objavi avtorsko fotografijo z motivom piranskega 
obzidja na Facebook stran »Portoroz Tourist Board« 
(www.facebook.com/portoroz.touristboard). Zbiranje fotografij traja od 22. 8. 2014 do 
vključno 18. 9. 2014. Vsak udeleženec lahko v natečaju sodeluje z največ petimi (5) 
fotografijami. 

Med vsemi oddanimi fotografijami bomo izbrali 9 fotografij, ki jih bomo objavili v foto 
albumu na Facebook strani Portorož Tourist Board in na spletni strani Občine Piran 
(www.piran.si). Izbor 9 fotografij bo 19. 9. 2014 izvedla 3-članska komisija. Izid izbora 
je dokončen. 

Nato sledi glasovanje za fotografije, ki bo potekalo med 20. 9. 2014 in 27. 9. 2014 na 
Facebook strani Turističnega združenja Portorož. 

Uporabniki Facebook portala lahko glasujejo tako, da pod objavljeno fotografijo 
izberejo možnost »Všeč mi je« oziroma »Like«. Nagrajene bodo najboljše 3 
fotografije, ki bodo ob izteku zbrale največ všečkov. 

V primeru, da se zaradi enakega števila všečkov dveh ali več fotografij, ne da določiti 
3 zmagovalcev, bo komisija izvedla žreb za določitev prejemnika nagrade. 

Avtorje zmagovalnih fotografij bomo nagradili s kulinaričnim paketom »Pozdrav iz 
Pirana«, v katerem sta oljčno olje in sol, pridelana v Piranu. 

Zmagovalci bodo o izidu obveščen z zasebnim sporočilom na portalu Facebook, 
preko profila s katerim so sodelovali v natečaju. Zmagovalci morajo v roku 3 dni od 
zaključka nagradne igre organizatorju posredovati svoje osebne podatke: 

- ime in priimek, 
- naslov, 
- datum rojstva, 
- kontaktno telefonsko številko. 

Nagrade niso izplačljive v denarju, prav tako ni mogoč prenos nagrade na tretjo 
osebo. 

 

http://www.adrifort-ipa.eu/
http://www.facebook.com/portoroz.touristboard
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piran.si%2F&h=uAQHuN1Go&s=1


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

- se pojavi dvom v avtorstvo fotografije; 
- udeleženec ne zadostujem pogojem za sodelovanje v nagradnem natečaju; 
- udeleženec v določenem roku ne posreduje osebnih podatkov ali posreduje 

napačne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, kontaktna telefonska 
številka). 

V primeru, da zmagovalec ne izpolnjuje omenjenih pogojev, se tako osebo izključi iz 
natečaja in se nagrado podeli udeležencu, ki je po pravilih natečaja naslednji v vrsti 
za prejem nagrade. 

Za nagrade jamči organizator tega foto natečaja. 

Novice z obvestilom o poteku nagradnega natečaja so objavljene na spletni strani 
www.piran.si, na Facebook profilu Turističnega združenja Portorož »Portoroz Tourist 
Board« (www.facebook.com/portoroz.touristboard), na komunalnih plakatih v občini 
Piran in oglasih v tiskanih medijih. 

 

4. PREDMET NATEČAJA 

Fotografija vsebuje motiv piranskega obzidja. Fotografija je lahko nova, posneta za 
namen natečaja, ali starejša iz osebnega arhiva. Udeleženec jo mora posneti sam in 
ne sme biti avtorska last druge osebe. 

 

5. UDELEŽENEC NAGRADNEGA NATEČAJA 

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo 
Facebook profil. Mlajši od 18 let morajo za sodelovanje v natečaju pridobiti dovoljenje 
staršev oz. zakonitega skrbnika. 

 

6. TRAJANJE NATEČAJA 

Natečaj traja od 22. 8. 2014 do 28. 9. 2014. Prvi krog natečaja poteka od 22. 8. 2014 
do 18. 9. 2014. Izbor fotografij za drugi krog poteka 19. 9. 2014. Glasovanje oz. drugi 
krog natečaja poteka od 20. 9. 2014 do 27. 9. 2014. Razglasitev zmagovalcev bo 28. 
9. 2014. 

 

7. RAZGLASITEV NAGRAJENCA 

Ime in kraj bivanja nagrajencev bo organizator po zaključku natečaja objavil na 
spletni strani Občine Piran (www.piran.si) in Facebook strani Turističnega Združenja 
Portorož (www.facebook.com/portoroz.touristboard). 

Nagradni paket bo organizator posredoval po pošti v roku 5 dni po prejemu osebnih 
podatkov nagrajenca. 

 

8. PRIJAVA NAGRADE DAVČNEMU ORGANU  

Nagrajenec po zakonu ni dolžan prijaviti nagrade v davčno osnovo, saj vrednost 
prejete nagrade ne presega 42 evrov. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piran.si%2F&h=1AQEG10fg&s=1
http://www.facebook.com/portoroz.touristboard
http://www.piran.si/
http://www.facebook.com/portoroz.touristboard


9. KOMISIJA 

Za izbor fotografij, ki sodelujejo v drugem krogu natečaja, bo organizator imenoval 
komisijo. Komisija vodi zapisnik o poteku izbora: 

- imenovani člani komisije; 

- datum, čas in kraj izbora fotografij; 

- število vseh pravočasno in pravilno prejetih fotografij; 

- rezultat izbora. 

 

10. SPREMEMBA PRAVIL 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje in pravila 
nagradnega foto natečaja, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 
Vsako spremembo bo organizator objavil na spletni strani www.piran.si in Facebook 
strani »Portoroz Tourist Board«. 

Skladno z 10. točko pravilnika nagradnega foto natečaja Adrifort, objavljamo 
spremembo 3. točke pravil, ki se nanaša na dovoljeno število prijavljenih fotografij na 
natečaj. Sprememba se glasi: »Vsak udeleženec lahko v natečaju sodeluje z največ 
petimi (5) fotografijami«. 

 

11. OMEJITEV SODELOVANJA V FOTO NATEČAJU 

V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati zaposleni na Občini Piran in člani 
komisije za izbor fotografij ter njihovi družinski člani. Prav tako v natečaju ne morejo 
sodelovati pravni subjekti. 

 

12. OBVEZUJOČA PRAVILA 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z 
nagradnim natečajem in so odgovorni za izdajo nagrade. Poleg tega so pravila 
obvezujoča še za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradnem natečaju priznavajo ta 
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled 
na spletnem mestu www.piran.si in Facebook strani »Portoroz Tourist Board«. 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator, ki si bo prizadeval vse spore, ki bi 
nastali v zvezi z natečajem, reševati po mirni poti. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je 
za spore pristojno okrajno sodišče v Piranu. 

Organizator foto natečaja ne odgovarja za morebitne napake povezane z oddajo 
fotografij (nedelovanje portala Facebook, nedelujoča internetna povezava, 
neuspešno nalaganje, prepozno prikazana objava, tehnične in računalniške napake, 
…). 

Udeleženec, ki v foto natečaju predloži fotografijo s tem organizatorju jamči, da 
razpolaga z vsemi materialnimi in avtorskimi pravicami te fotografije in jih v celoti 
prenaša na organizatorja nagradnega foto natečaja. Nagrajenec podaja nepreklicno 
soglasje za objavo, razstavo, tiskanje ter distribucijo v vseh medijih (tiskanih, na 
spletu, Facebook profilu, …) organizatorju nagradnega natečaja brez pravice 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piran.si%2F&h=6AQHMTJqu&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piran.si%2F&h=mAQGQmH9F&s=1


nadomestila oziroma plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovanja, odobritve 
ali kakršnega koli nasprotovanja uporabi fotografije. 

 

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Pridobljene osebne podatke bo organizator skrbno varoval in uporabljal v skladu z 
zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov 
je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). 

Osebni podatki nagrajencev: 

- Facebook profil (za potrebe sodelovanja v nagradnem natečaju, izbora in 
kontaktiranja zmagovalca); 

- ime in priimek, naslov bivanja in datum rojstva (za potrebe identifikacije 
nagrajenca ter dostave nagrade); 

- kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru 
kakršnihkoli težav z dostavo nagrade). 

Uporabniki podatkov so organizatorji nagradnega natečaja ter odgovorni za dostavo 
nagrad. 

Udeleženec s pristopom k nagradnem foto natečaju soglaša, da se lahko fotografije 
poslane v ta natečaj uporabijo za trženjske namene organizatorja nagradnega foto 
natečaja. 

 

14. VELJAVNOST PRAVIL 

Pravila pričnejo veljati na dan 22.8.2014. 

 


