Pravila nagradnega foto in video natečaja
“Gorenjska hodi in vozi zeleno”
1. Splošne določbe
Organizator nagradnega foto in video natečaja “Gorenjska hodi in vozi zeleno.” (v
nadaljevanju natečaj) je BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).
Natečaj poteka od 5. septembra 2022 do vključno 30. septembra 2022.
Namen in cilj natečaja
Organizator v projektu ReMOBIL organizira različne aktivnosti v Evropskem tednu
mobilnosti 2022, ki poteka od 16. do 22. septembra 2022. Z natečajem želi
spodbuditi prebivalce in obiskovalce Gorenjske, da v septembru 2022 na družbenih
omrežjih predstavijo, kako uporabljajo sredstva trajnostne mobilnosti s ciljem
povečanja informiranja in delitve osebnih izkušenj uporabnikov o uporabi sredstev
trajnostne mobilnosti.
Natečaj je del projekta ReMOBIL, REgionalni centri MOBILnosti/REgional centres of
MOBILity. Projekt je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru
javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek
Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.
2. Pogoji in način sodelovanja v natečaju
V natečaju lahko sodelujete na tri načine:
• pošljete fotografijo ali video na elektronski naslov oip.bsckranj@gmail.com;
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• objavite fotografijo ali video na Instagramu s ključnikom #ETMgorenjska;
• pošljete fotografijo ali video na zasebno sporočilo Facebook strani BSC Kranj.
Fotografija ali video posnetek naj prikazuje vašo uporabo sredstev trajnostne
mobilnosti na poti v službo, šolo, za rekreacijo in prostočasne dejavnosti.
Nakup blaga ali storitev ni pogoj za sodelovanje v natečaju. V natečaju ne smejo
sodelovati zaposleni organizatorja in njihovi ožji družinski člani. Pravna oseba ne
more sodelovati v natečaju. Šteje se, da se sodelujoči s posredovanjem fotografije
ali videa na navedeni elektronski naslov strinja s pravili natečaja.
Vsak sodelujoči lahko sodeluje z več fotografijami ali videi hkrati. Sodelujoči mora
razpolagati z vsemi ustreznimi avtorskimi pravicami za objavljeno fotografijo in/ali
video. S sodelovanjem v nagradni igri ne sme kršiti nikogaršnjih avtorskih pravic.
Pravila natečaja so objavljena na spletnem mestu bsc-kranj.si.
3. Žreb in nagrade
Organizator bo med vsemi prejetimi prijavami izžrebal 10 nagrad:
1. nagrada: električni skiro
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 40 EUR v športni trgovini
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 EUR v športni trgovini
4. nagrada: športna majica
5. nagrada: športna majica
6. nagrada: športna majica
7. nagrada: športna majica
8. nagrada: športna majica
9. nagrada: športna majica
10.nagrada: športna majica
V tednu od 3. do 7. oktobra 2022 bo organizator obvestil nagrajence po elektronski
pošti. Nagrajenci po obvestilu o prejemu nagrade sporočijo svoje osebne podatke:
ime in priimek, naslov in kraj najkasneje do 10. oktobra 2022. Nagrajenec, ki
prejme 1. nagrado, posreduje tudi svojo davčno številko in davčno izpostavo. Če
nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da
nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je
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organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je,
da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in
pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v natečaju.
Nagrajenec 1. nagrado prevzame na sedežu organizatorja. Preostali nagrajenci
prejmejo nagrado po pošti.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
natečaja.
S sodelovanjem v natečaju se sodelujoči strinjajo in soglašajo, da organizator
objavi fotografije in video posnetke na spletnem mestu bsc-kranj.si, v sporočilih za
medije in na lastnih družbenih omrežjih za komuniciranje Evropskega tedna
mobilnosti in natečaja. Sodelujoči se strinjajo in soglašajo, da v primeru, da
postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu
bsc-kranj.si.
Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni
mogoče prenesti na tretjo osebo.
5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi jih
sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju in kakršne koli posledice ob
koriščenju nagrad.
6. Plačilo dohodnine
Pri nagradah, ki so v manjši vrednosti od 42,00 EUR, se v skladu z Zakonom o
dohodnini (Ur.l. RS, št. 13/11 – UPB, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 –
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ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl.
US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; ZDoh-2),
dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo
prejemnika nagrade.
1. nagrada je predmet obdavčitve po ZDoh-2. V skladu z drugim odstavkom 126.
člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. člena Zakona o davčnem postopku ( Ur.
l. RS, št. 13/11 – UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl.
US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJFH, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 –
odl. US; ZDavP-2) za nagrajenca/davčnega zavezanca akontacijo dohodnine
poravna podeljevalec nagrade/izplačevalec dohodka, ki je v tem primeru BSC,
poslovno podporni center, d.o.o., Kranj. Nagrajenec, ki mu bo podeljena prva
nagrada, mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument
(osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti pristojni davčni urad.
Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem glavne nagrade. Če
nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v 10 dneh po tem, ko je
odgovoril na poslano obvestilo o žrebu, od organizatorja ni upravičen zahtevati
izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do
nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v roku, ki ga določi organizator
ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega
nadomestila.
7. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke sodelujočih skrbno varoval, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o
elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
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8. Končne določbe
S sodelovanjem v natečaju se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo tehnični razlogi.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, je pristojno stvarno pristojno
sodišče v Kranju.
BSC Kranj, d.o.o.
Kranj, 1. september 2022
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