
Nagradna igra »Naj forumaš/ica jeseni«: pravila in pogoji 

 

1. Splošne določbe 

Organizator Danu d.o.o., Ledarska 3, 1000 Ljubljana, na spletnem portalu www.ringaraja.net v sklopu 
Foruma prireja nagradno igro »Naj forumaš/ica jeseni«, ki poteka v času od 16. 9. 2014 do vključno 
16. 10. 2014 (do 23.59 ure). 

2. Nagrada 

Ob koncu nagradne igre bo organizator med sodelujočimi uporabniki podelil nagrade, in sicer: 

 1 x glavno nagrado za najbolj aktivno/-ega na forumu (v času trajanja nagradne igre): 
OTROŠKI GUGALNIK POLŽ STANLEY,  

 9 x nagrade za ostalih 9 najbolj aktivnih na forumu (v času trajanja nagradne igre): VIDDY 
VIDEO MESSENGER. 
 

Nagrade ni mogoče zamenjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.  

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 

V nagradni igri lahko sodelujejo registrirani uporabniki portala Ringaraja.net, ki s tem ko 
sodelujejo tudi sprejemajo in soglašajo s temi pravili nagradne igre. Sodelujejo lahko tudi člani oz. 
članice portala Ringaraja.net, živeči v tujini.  

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetjih Danu d.o.o. in njihovih ožjih družinskih 
članov.  

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s 
prejemom nagrade. 

4. Potek nagradne igre 

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se registrirajo oz. so že registrirani člani portala Ringaraja.net. Za 
sodelovanje v nagradni igri mora biti uporabnik/uporabnica Prijavljen/-a na portal Ringaraja.net s 
svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ga je izbral/-a ob registraciji.  

Prijavljen/-a član/-ica ima možnost, da po lastni volji objavlja na kateremkoli forumu oziroma temi. 
Vsaka objava šteje eno točko. Član/-ica z največ objavami v času nagradne igre, bo prejela glavno 
nagrado, še 9 najboljših po vrsti za njim/njo pa prejme drugo nagrado.  

Ringarajina ekipa bo vsakih 10 dni objavila trenutno stanje v tekmovanju za nagrade (seznam prvih 
20 najaktivnejših članov). Objave bo sešteval računalniški sistem, ki ga bodo budno spremljali in 
nadzirala tekmovalna komisija in Ringarajini programerji. 

5. Pravila objavljanja in izbrisi neustreznih objav 

V nagradni igri štejejo objave, ki ustrezajo naslednjim pravilom:  

http://www.ringaraja.net/


- Vsebinsko smiselne objave. 
- Objave morajo odgovarjati temi foruma. 
- Naslov teme mora biti napisan z malimi tiskanimi črkami. 
- Mali oglasi niso dovoljeni. 
- Oglaševanje na forumu je prepovedano. 
- Slike morajo ustrezati pravilom foruma. 

Vsakdo, ki sodeluje v tekmi, soglaša in se strinja s Splošnimi pogoji uporabe foruma 
Ringaraja.net in s Pravili in napotki, ki so objavljena na vsakem od tematskih forumih (npr. Forum 
Zanositev/Pravila in napotki). 

Vse objave, ki bodo napisane zgolj s ciljem zbiranja točk za nagrado, bodo izbrisane in ne bodo 
veljale za točke v tekmovanju. O izbrisu bo odločala komisija in uporabniku/-ici tudi pojasnila razlog 
izbrisa. Na odločitev komisije pritožba ni možna. 

Po zaključku igre bo tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo: Katarina Vinšek (moderatorka), Špela 
Vižintin Kušar (moderatorka), Petra Logar (novinarka) in Metka Troha (urednica), natančno 
pregledala objave sodelujočih, najprej objave uporabnika/-ice z največ objavami in nato ostalih devet 
z največjim številom objav. Prvih deset z neoporečnimi objavami, dobi nagrado.  

5. Nagrajenci 

Rezultati nagradne igre bodo na www.ringaraja.net objavljeni najpozneje 20. 10. 2014, nagrajenci pa 
bodo obveščeni tudi po e-pošti. 

Danu d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v 
nagradni igri v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo. V tem primeru 
organizator nagrado ponudi naslednjemu z najvišjim številom točk. 

Če nagrajenec/-ka v roku 7 dni od prejema obvestila na svoj elektronski naslov organizatorju v 
povratnem e-sporočilu ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka), 
ni upravičen do nagrade. 

Nagrado bo nagrajenec/-ka prejel po pošti na naslov, ki ga je poslal organizatorju. V kolikor je 
nagrajenec oseba, ki živi v tujini, mora za prevzem nagrade navesti naslov v Sloveniji (sorodniki, 
prijatelji, znanci …). V teh primerih organizator ne odgovarja za morebitno neizročitev nagrade s 
strani tretje osebe. 

6. Davki in akontacija dohodnine 

Nagrajenec/-ka je kot davčni zavezanec dolžan v roku 7 dni od prejema obvestila organizatorju 
predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).  

Vrednost glavne nagrade znaša 115,00 EUR in v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je od te 
vrednosti potrebno plačilo akontacije dohodnine. Akontacijo plača organizator. Akontacija dohodnine 
za drugo nagrado ni potrebna, mora pa nagrajenec, v primeru, da izpolni pogoje iz zakona, nagrado 
prijaviti v letni dohodninski napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko 
odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. 

http://administration.ringaraja.net/@www.ringaraja.net/clanek/splosni-pogoji-uporabe_3160.html
http://administration.ringaraja.net/@www.ringaraja.net/clanek/splosni-pogoji-uporabe_3160.html
http://administration.ringaraja.net/@www.ringaraja.net/forum/Pravila_in_napotki/m_6057727/tm.htm
http://administration.ringaraja.net/@www.ringaraja.net/forum/Pravila_in_napotki/m_6057727/tm.htm
http://www.ringaraja.net/


7. Zbiranje in uporaba podatkov 

Vsak udeleženec nagradne igre z registracijo in sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da v celoti 
sprejema pogoje te nagradne igre ter jamči, da so podatki pravilni in resnični. Vsak udeleženec 
nagradne igre soglaša in se strinja, da organizator osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre 
pridobi od udeležencev, obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične obdelave in 
za pošiljanje informacij ter propagandnega gradiva (po e-pošti in navadni pošti).  

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od 
udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme 
osebne podatke, pridobljene od udeležencev, uporabljati izključno za namene, za katere so bili 
pridobljeni. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje 
soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. 

Dobitniki nagrad organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime, naslov) 
v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja 
oz. prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre. 

Danu d.o.o. 

Ljubljana, 15. september 2014 

 


