
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
 
1. člen 
(splošne določbe) 
Organizator nagradne igre sta Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abitura d.o.o. 
Celje, višja strokovna šola, Lava 7, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). 
 
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Vstopi v mrežo ljudi največje zasebne 
izobraževalne organizacije v Sloveniji in se poteguj za nagrado“ (v nadaljevanju: nagradna igra). 
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh www.fkpv.si in www.abitura.si. 
 
2. člen 
(trajanje nagradne igre) 
Nagradna igra traja od 25. januarja do 10. septembra  2019. 
 
3. člen 
(pogoji sodelovanja) 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 
državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. 
 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s 
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 
 
4. člen 
(način sodelovanja v nagradni igri) 
Sodelujoči se k sodelovanju v nagradni igri prijavijo z izpolnitvijo obrazca z osebnimi podatki v 
fizični obliki ali z izpolnitvijo obrazca objavljenega na  spletni strani organizatorja.  

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup. 

Sodelujoči v nagradni igri bodo vključeni v e-obveščanje o aktivnosti FKPV in Abiture.   

Podatki sodelujočih (elektronski naslov, ime in priimek), bodo shranjeni v posebni bazi, do katere 
bodo imele dostop le pooblaščene osebe. Ti podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. 

 
5. člen 
(izključitev odgovornosti organizatorja) 
Za zakasnele ali nepopolne prijave organizator  ne more prevzeti  odgovornosti. Vse takšne prijave 
bodo obravnavane kot neveljavne.  
 
6. člen 
(nagrade) 
Nagrade, ki bodo podeljene v nagradni igri, so: 
1. nagrada – 500 EUR 
2. nagrada – 250 EUR 
3. nagrada – 100 EUR 
4. – 10. nagrada – 50 EUR 

Vrednost 1., 2. in 3. nagrade se obračuna pri zadnjih obrokih šolnine za študijsko leto 2019/2020. 

Vrednost 4. do 10. nagrade se obračuna pri zadnjih obrokih šolnine za študijsko leto 2019/2020 ali 
ob prijavi na tečaj oz. seminarja, ki bo Abitura izvajala v študijskem letu 2019/2020.   

Nagrada ni prenosljiva in je ni možno izplačati v denarju. Izkoristi se lahko v študijskem letu 
2019/2020. 

Posamezni sodelujoči v nagradni igri lahko sodeluje le enkrat in prejme le eno izmed nagrad.  



Ob prejemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom. 

Nagrada bo zmagovalcu izdana s strani organizatorja. 

Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so 
neprenosljive in nespremenljive. 

 
7. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 
S posredovanjem podatkov na fizični obrazec ali spletni obrazec, kot je to določeno v 1. odstavku 
4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s 
temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja. 

S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. 

S Prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z zbiranjem osebnih in soglaša, da se ga s strani 
organizatorja, po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta) obvešča o aktivnostih Abiture in FKPV.  

Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati izbris osebnih podatkov in prenehanje obveščanja (v pisni 
obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov referat-vis@abitura.si ali dodiplomski@fkpv.si 
pošljejo zahtevek za izbris s svojim elektronskim naslovom.  

Organizator se zavezujejo, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo svoje fotografiranje in 
snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in 
podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh organizatorja in vseh drugih medijih. 

 
8. člen 
(reklamacije) 
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in nagradami lahko pošljete na elektronski 
naslov: referat-vis@abitura.si / dodiplomski@fkpv.si. 
 
9. člen 
(dodatne informacije o nagradni igri) 
Prijavljenim svetujemo, da si pogoje nagradne igre natisnejo in jih shranijo na varnem. Pogoje 
nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. 

Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki jo 
ustvarja. 
 
 
 
Celje, 25. januar 2019 
 

 


