
Pravila sodelovanja v nagradni igri AEROS LETALSKI MITING 
 
1. ČLEN 
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre AEROS LETALSKI 
MITING. Organizator nagradne igre je Zavod za turizem Ptuj, Mestni trg 4, 
2250 Ptuj (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z Aeros d.o.o., 
Spodnja Korena 39, 2242 Zgornja Korena, Slovenija. Nagradna igra se 
izvaja z namenom promocije dogodka Aeros letalski miting, ki bo potekal v 
nedeljo, 4. 9. 2022, na športnem letališču Skoke. Za vsebino nagradne igre 
je odgovoren organizator. 

2. ČLEN 
Nagradna igra poteka od 30. 8. do 1. 9. 2022 do 23.59, nanaša pa se na 
celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na Facebook 
profilu Zavoda za turizem Ptuj (Visit Ptuj). 

3. ČLEN 
Po zaključku nagradne igre bosta razglašena 1 nagrajenec, ki bo prejel 
družinsko karto (2+2) za brezplačno udeležbo na dogodku Aeros letalski 
miting. 

4. ČLEN 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati 
zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi družinski člani (starši, 
zakonci, otroci, bratje ali sestre).  

5. ČLEN 
Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči odgovoriti na nagradno 
vprašanje. S sodelovanjem daje udeleženec vnešene podatke zavestno na 
voljo za nadaljnjo uporabo, zato lahko izgubijo značaj osebnega podatka v 
smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo 
zagotavljajo ti predpisi. 

6. ČLEN 
Nagrajenec bo v petek, 2. 9. 2022, tekom dneva izžreban z naključnim 
žrebom, ime nagrajenca pa objavljeno v objavi na Facebooku. Organizator 
bo nagrajenca kontaktiral tudi prek zasebnega sporočila. 

7. ČLEN 
Nagrajenec bo pozvan, da na dan dogodka Aeros letalski miting dvigne 
brezplačno družinsko karto, pri čemer se mora identificirati z osebnim 
dokumentom ali katerimkoli drugim ustreznim dokumentom.  



V primeru, da nagrajenec nagrade na dan dogodka ne dvigne, mu ta 
propade in je ni možno zamenjati za karkoli drugega. 

V primeru odpovedi dogodka zaradi nepredvidljivih okoliščin se organizator 
zavezuje, da bo nagrajencem izročil drugo nagrado. 

8. ČLEN 
Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne 
nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni 
igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih 
bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da 
sta njegovo ime in priimek javno objavljena na Facebooku. Organizator si 
pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
•    se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca, 
•    se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri/natečaju sodeloval v 
nasprotju s Pravili in pogoji igre, 
•    nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni 
mogoče podeliti. 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi 
sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v 
primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo 
vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade. 

9. ČLEN 
Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe 
nagradne igre, pri čemer za dvig nagrade zadošča, da se nagrajenec 
identificira le z imenom in priimkom (osebnim dokumentom). 

10. ČLEN 
Organizator se zavezuje, da nagrada ne presega vrednosti 42,00 EUR in je 
zato oproščena plačila dohodnine. 

11. ČLEN 
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v 
Mariboru. 

 


