PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
“ODOS-eJN-iObčina”
7. ODOS KONFERENCA, Velenje, 12.11.2015
1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizatorji nagradne igre z nazivom »ODOS-eJN-iObčina« (v nadaljevanju: nagradna igra), so podjetja:
1. PIA informacijski sistemi in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 9b, Velenje,
2. JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale,
3. KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o. Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju skupaj: organizator).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija produktov ODOS, eJN in iObčina ter integracije teh produktov.
Nagradna igra poteka dne 12.11.2015, v sklopu 7. ODOS Konference v Velenju (v nadaljevanju: konferenca).
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se bodo prek svojih predstavnikov
dne, 12. novembra 2015 udeležile konference v Velenju.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri
organizatorju.
4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci (fizične osebe, ki predstavljajo pravne osebe) potrjujejo, da so seznanjeni s
pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta
pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo s samo prijavo na udeležbo na konferenco, ki bo dne, 12. novembra 2015. Žreb
bo vključeval pravne osebe, ki se bodo preko enega ali več predstavnikov, udeležile konference in bo potekal
12.11.2015, po zaključku dogodka.
Natančna ura izvedbe žrebanja bo določena na samem dogodku, o čemer bodo udeleženci obveščeni.

6. Nagrade
Nagradni sklad obsega naslednje nagrade, ki bodo izžrebane:
1. nagrada:
70% popusta na nakup licence ali 12 mesečni najem licence enega novega modula ODOS po izbiri naročnika in
hkrati možnost 50% popusta na vzdrževanje povezave ODOS-eJN za obdobje 12 mesecev, če nagrajenec
sklene novo pogodbeno razmerje za eJN z JHP d.o.o.
2. nagrada:
50% popusta na nakup licence ali 12 mesečni najem licence enega novega modula ODOS po izbiri naročnika in
hkrati možnost 50% popusta na vzdrževanje povezave ODOS-eJN za obdobje 12 mesecev, če nagrajenec
sklene novo pogodbeno razmerje za eJN z JHP d.o.o..
3. nagrada:
50% popust na vzdrževanje povezave ODOS-eJN za obdobje 12 mesecev, če nagrajenec sklene novo
pogodbeno razmerje za eJN z JHP d.o.o.
4. nagrada:
50% popust na najem spletnega GIS-a iObčina z Dinamičnim Modulom ODOS za obdobje 12 mesecev, če
nagrajenec sklene novo pogodbeno razmerje s Kaliopa d.o.o.
Nagrade se ne morejo koristiti za module in povezave, ki so predmet že obstoječih pogodbenih razmerij z organizatorji.
Popusti nagradne igre se ne seštevajo s splošnimi popusti za vse občine, udeleženke konference. Izžrebana občina
lahko uveljavi splošni popust za en modul, izžrebani popust pa za drugi modul.
7. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih
Organizator nagradne igre bo dne, 12.11.2015 v sklopu dogodka, z naključnim žrebom določil po enega nagrajenca za
vsako nagrado v skladu s temi pravili. Nagrajenci bodo razglašeni v sklopu izvedbe konference.
V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri
oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec. Pritožba na uvrstitev v seznam
nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.
8. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.
Nagrajenci (njihovi predstavniki) bodo nagrade prevzeli ob razglasitvi izida žreba na konferenci. V kolikor predstavnik
izžrebane pravne osebe ne bo prisoten v času podelitve nagrad, izgubi pravico do nagrade, in se izžreba drugi
nagrajenec. Za pridobitev nagrade je torej obvezna prisotnost v času žreba.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:
 nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 se ugotovi, da je izžrebanec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, se
šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter so organizatorji v razmerju do izžrebanca prosti vseh obveznosti. V primeru, ko
udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Predstavnik
nagrajenca se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije za
potrebe obveščanja javnosti.
10. Način koriščenja nagrade
Pravna oseba, ki se je preko svojih predstavnikov udeležila konference, je pridobila pravico do sodelovanja v nagradni
igri, skladno s tem pravilnikom.
Pravna oseba koristi dano nagrado tako, da do 31.12.2015 pošlje ponudniku nagrade pisno obvestilo o koriščenju
nagrade v obliki naročila ali pogodbe oz. aneksa. S tem je prejemnik nagrade tudi zavezan, da dejansko prevzame
naročeno storitev. Rok za prevzem storitve določita prejemnik in ponudnik nagrade v posameznem pogodbenem
razmerju.
11. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem pravilnikom ter skladno z
zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizatorji nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci
posredujejo v okviru udeležbe na konferenci, uporabijo za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti
(obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorjev
nagradne igre).
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih
podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov organizatorja.
Izžrebanec organizatorjem nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in
na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

12. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.pia.si in izobešena na konferenci. Ta pravila začnejo veljati z
dnem sprejema.
Velenje, dne 26.10.2015
Organizatorji nagradne igre:
PIA d.o.o.

JHP d.o.o.

KALIOPA d.o.o.

