
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V FOTO NATEČAJU

1. člen

Organizatorji  foto natečaja so študenti Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani  in Karpis d.o.o., 

Volarje 57, 5220 Tolmin.

2. člen

Pravila določajo način prirejanja foto natečaja v promocijske namene CAMPA GABRJE in TURISTIČNE 

DESTINACIJE DOLINA SOČE, ki ga prireja skupina študentov Ekonomske Fakultete v Ljubljani.

3. člen

Namen foto natečaja je promocija Campa Gabrje in hkrati turistične destinacije Doline Soče.

 4. člen

V foto natečaju lahko sodelujejo vsi, z izjemo organizatorjev ter njihovih ožjih družinskih članov. Le-ti 

v foto natečaju ne smejo sodelovati in niso upravičeni do nagrad.

5. člen

Foto  natečaj  poteka  od  06.12.2013  do  31.12.2013.  Fotografije  sprejemamo  do  31.12.2013. 

Glasovanje  poteka  do  vključno  15.01.2014.  Nagrajenci bodo objavljeni  na  Facebook  strani 

https://www.facebook.com/campgabrje?fref=ts in  spletni  strani  http://www.camp-gabrje.com/ 

najkasneje do 01.02.2014. Poleg nagrade se objavi tudi ime nagrajenca. Nagrajenci s sodelovanjem v 

foto natečaju soglašajo, da se njihovo ime in prejete nagrade javno objavijo.

6. člen

K  foto  natečaju  lahko  udeleženci  pristopijo  preko Facebook  strani  CAMPA  GABRJE 

https://www.facebook.com/campgabrje?fref=ts.  V  foto  natečaju  bodo  v  skladu  s  temi  pravili 

sodelovali vsi udeleženci, ki bodo  fotografijo poslali pravočasno. V foto natečaju lahko sodelujete le z 

eno fotografijo v vsaki  kategoriji  v obdobju trajanja foto natečaja. V sporočilu s  katerim pošiljate 

fotografijo mora biti navedeno:

- ime in priimek avtorja fotografije

- kategorija

- morebiten komentar k fotografiji (kdo je na fotografiji, opis dogajanja)



7. člen

Sodelujoči  jamči,  da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo. Sodelujoči  jamči,  da je na 

posnetku on sam ali da je od morebitnih tretjih oseb na posnetku pridobil vsa potrebna soglasja za 

javno objavo. Fotografije z neprimerno, žaljivo ali komercialno vsebino ne bodo odobrene.

8. Člen

Vsi udeleženci v natečaju s svojo udeležbo dovoljujejo uporabo fotografij, poslanih na ta natečaj, za 

promocijske aktivnosti podjetja organizatorja, turistične destinacije Dolina Soče ter CAMPA GABRJE 

brez nadomestila, na spletnih straneh in tiskanih materialih. Po potrebi lahko organizator poslane 

fotografije pred uporabo ustrezno obdela. 

9. člen

Nagrade niso izplačljive v denarju in niso prenosljive na tretjo osebo,  prav tako ni možna menjava 

nagrad. 

10. člen

Prva nagrada v vsaki kategoriji  bo izbrana na podlagi največjega števila všečkov, drugo nagrado v 

vsaki  kategoriji  pa bo podelil  organizator.  Posebna nagrada bo izžrebana med vsemi podeljenimi 

všečki na stran Campa Gabrje. 

11. člen

Izbor in rezultati so dokončni. Pritožbe na odločitev komisije in rezultate žreba niso možne.

12. člen

Če se nagrajenec  ne odzove na objavo na Facebooku najkasneje do 1.5.2014, izgubi  pravico do 

nagrade.  Organizator  nagrajenca  o  načinu  prevzema  nagrade  obvesti,  ko  se  le-ta  na  objavo  na 

Facebook  strani  odzove.  Za  prevzem  nagrade  mora  nagrajenec  predložiti  osebni  dokument. 

Mladoletni  nagrajenec lahko nagrado prevzame le  ob predložitvi  pisne privolitve staršev oziroma 

skrbnika. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, se nagrada ne podeli.

13. člen

Organizator lahko kadarkoli in kakorkoli spremeni pravila in pogoje foto natečaja, če to zahtevajo 

vzroki tehnične oz. komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator vsako spremembo 

objavi na Facebook strani foto natečaja.



14. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem  06.12.2013.

15. člen

Vse  morebitne  reklamacije  v  zvezi  z  nagradno  igro  ter  v  zvezi  z  nagradami  lahko  pošljete  na 

elektronski naslov info@camp-gabrje.com.

V Ljubljani, dne 05.12.2013

organizatorji nagradne igre v sodelovanju z CAMP GABRJE 


