
 

 
 

Pravila nagradne igre #VzgojaSrca 

 

 

Organizator nagradne igre 

 

Organizator nagradne igre je Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, Ljubljana (v 

nadaljevanju MGL). 

 

 

Kdo lahko sodeluje? 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki bodo  med 

27. avgustom in 17. oktobrom 2018 objavili sliko ali video z ustreznimi oznakami, navedenimi 

v nadaljevanju. 

 

 

Potek nagradne igre 

 

Nagradna igra bo potekala med 27. avgustom in 17. oktobrom 2018. Za sodelovanje v 

nagradni igri je na omrežju INSTAGRAM potrebno objaviti sliko/video, ki se nanaša na 

rdečo nit sezone – VZGOJA SRCA. 

 

Ob objavi je obvezno uporabiti 

-  hashtag #VzgojaSrca 

- oznako (tag) @gledalisce_mgl 

 

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat in objavi tudi več fotografij ali 

video posnetkov. Objava naj bo javna oz. nas obvestite, da postane MGL (@gledalisce_mgl) 

vaš sledilec.  

 

Izbor nagrajencev 

 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bomo 

večrat tedensko na Instagram profilu MGL (@gledalisce_mgl) objavili najboljšo foto/video 

zgodbo, ki bo ustrezala kreativnosti posnetka (kompozicija, svetloba, filtri ipd.), kreativnosti 

sporočila (element presenečenja, izvirnost) in je v skladu s splošnimi pravili. Žirija bo v 5 

delovnih dneh po zaključku nagradne igre izbrala absolutnega nagrajenca, ki bo prejel glavno 

nagrado, abonma NADALJEVANKA.  

 

Nagrajenca bomo o nagradi obvestili preko Instagram “in-maila” in v komentarju k 

zmagovalni objavi. 

 

Nagrajenec bo lahko prevzel nagrado pri blagajni MGL v roku enega meseca (do 27. novembra 

2018). 

 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča. 



 

 

Prevzem nagrad 

 

Nagrado je v primeru, da je nagrajenec že imetnik abonmaja Nadaljevanka, možno zamenjati 

za darilne bone MGL v vrednosti abonmaja Nadaljevanka.  

Dostava ni vključena v nagrado. 

 

Prevzem nagrad bo možen pri blagajni MGL od 25. oktobra do 27. novembra 2018 v delovnem 

času blagajne. 

 

V primeru, da nagrajenec do 27. novembra 2018 ne prevzame nagrade ali sprejem nagrade 

odkloni, se smatra, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do 

izžrebanca prost vseh obveznosti v tej nagradni igri in pridobi pravico razpolagati z nagrado v 

kakršenkoli drug namen. 

 

 

Davki 

 

V skladu z določili Zakona o dohodnini ZDOH – 2 (UPB7, 117/06) se nagrade uvrščajo med 

druge dohodke (105. člen, tretji odstavek, prva točka). V davčno osnovo posameznika se ne 

upošteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 42 EUR oz. če skupna vrednost 

vseh daril v davčnem letu istega darovalca ne presega 84 EUR (108. člen, drugi odstavek). Če 

je obdarjenec v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca prejel več daril, se za 

ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo. Rok dvanajstih mesecev začne 

teči z dnem sprejema prvega darila.  V takem primeru bo nagrajenec oz. njegov zakoniti 

zastopnik dolžan MGL predložiti davčno številko in vse prejete nagrade/darila prijaviti v 

davčno osnovo za dohodnino. Vrednost posamezne nagrade v tej nagradni igri ne presega 42 

EUR.  

 

 

Varstvo osebnih podatkov 

 

Nagrajenec je dolžan ob prejemu nagrade posredovati organizatorju vse zahtevane podatke in 

dokumente (ime in priimek, elektronski naslov ali telefonsko številko) sicer izgubi pravico do 

nagrade. 

 

Sodelujoči v nagradni igri, MGL kot upravljavcu (njegova pooblaščena oseba za varstvo 

osebnih podatkov pa je Andreja Mrak andreja.mrak@mgl.si), dovoljuje, da zaradi izvajanja 

pogodbene obveznosti (izvedbe nagradne igre po teh pravilih,  javne podelitve nagrade in za 

zagotavljanje drugih informacij povezanih s tem), obdeluje njegove osebne podatke v skladu s 

Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov in veljavno zakonodajo ter internimi akti.  

Organizator nagradne igre ima za namene obveščanja in predaje nagrade pravico do objave 

osebnih podatkov in ali fotografij nagrajenca, ki jih lahko uporabi tudi v promocijske in tržne 

namene, ki jih nagradna igra tudi zasleduje. 

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način: 

− dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter nagrajenci (letake 

oz. objave, dovoljenje za objavo osebnih podatkov, davčno dokumentacijo) hrani v 

skladu z davčnimi in računovodskimi predpis; 

− Pravilnik o nagradni igri hrani na enak način kot svojo ostalo poslovno dokumentacijo, 

še najmanj tri leta po datumu objave nagrajenca. 



Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči 

v skladu s svojimi internimi akti. 

 

MGL se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno 

zaradi izvedbe nagradne igre (ponudniki nagrad), ali če zakon ne določa drugače.  

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče le s prijavo in ali delitvijo vsebine oz. objave na 

socilanem omeržju Instragram, 181 South Park Street; Suite 2, San Francisco, CA 94107, 

ZDA. Pri tem se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom 

upravitelja tega socialnega omrežja. Po navedbah upravljavca navedenega socialnega omrežja 

se brez klika na gumb za deljenje ne pridobivajo nobeni osebni podatki iz socialnih omrežij. 

Tovrstni podatki, med drugim IP-naslov, se pridobijo in obdelajo samo pri prijavljenih članih. 

V kolikor tega ne želite, se odjavite iz uporabniškega računa socialnega omrežja Instagram.  

Pri tem opozarjamo, da o konkretni vsebini posredovanih podatkov ter njihovi uporabi s strani 

socialnega omrežja Instagram, nismo obveščeni od njihovih upravljavcev. Nadaljnje 

informacije glede uporabe podatkov s strani tega socialnega omrežja najdete v izjavah o 

varstvu podatkov navedenih socialnih omrežij.  

Sodelujoči lahko kadarkoli v celoti ali delno prekliče obdelavo osebih podatkov, ali naslovi 

zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu 

podatkov ali pa ugovor obdelavi, s pisno izjavo po pošti na naslov MGL, Čopova 14, 1000 

Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@mgl.si. Vendar pa preklic privolitve  ne vpliva na 

zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. MGL bo z obdelavo 

osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehal nemudoma, po prejemu preklica, razen, 

če zakon ne določa drugače, ali dokler je to potrebno zaradi pravnih postopkov oz. dokler so ti 

mogoči, pod pogojem, da interesi in temeljne pravice sodelujočega ne prevladajo nad njimi. 

MGL bo v zakonskem roku 30 dni od prejema, odločil tudi o zahtevi sodelujočega v zvezi z 

izvrševanjem njegovih pravic glede varstva njegovih osebnih podatkov, in o tem obvestila 

sodelujočega na enak način, kot je prejela njegovo zahtevo, tj. z dopisom poslanim z običajno 

pošto ali po e-pošti. Pritožbo zoper odločitev MGL o zahtevi posameznika, na katerega se 

nanašajo osebni podatki, lahko sodelujoči vloži na nadzorni organ, ki je Informacijski 

pooblaščenec. Več informacij v zvezi s tem je objalvjenih v Politiki varovanja osebnih 

podatkov, dostopni tudi na www.mgl.si. 

V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled uporabnikom na sedežu organizatorja in na 

spletni strani www.mgl.si.  

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili, in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro 

smo na voljo na e-naslovu info@mgl.si ali na telefonski številki 01/ 425 50 00. 

 

Spremembe pravil in pogojev nagradne igre 

 

Organizator lahko kadarkoli in kakorkoli spremeni pravila in pogoje nagradne igre, če to 

zahtevajo vzroki tehnične oz. komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

  

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli sporov, povezanih s 

koriščenjem, uporabo ali kvaliteto posameznih nagrad ali kakršnokoli siceršnjo odgovornost 

razen tiste, ki jo izrecno prevzema s temi pravili oziroma mu jo neposredno in obvezno nalaga 

ustrezni zakon.  

 

Ljubljana, 24. avgusta 2018 

 

 

 


