
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »KJE LETI, LETI ŠTORKLJA BELA?« 

1. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre »Kje leti, leti štorklja Bela?« je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DOPPS). Pravila nagradne igre določajo 

postopke in pogoje, po katerih lahko udeleženci sodelujejo v nagradni igri »Kje leti, leti štorklja 

Bela?«. S pravili nagradne igre se je mogoče seznaniti na spletni strani www.ptice.si. 

2. Sponzor nagradne igre 

Nagradno igro je omogočil Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. 

3. Pogoji za sodelovanje 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni opazovalci ptic, ki na mail ursa.gajsek@dopps.si 

pošljejo fotografijo bele štorklje Bele, na kateri je viden obroček z oznako SLL W0350 (v nadaljevanju 

Bela) in hkrati pripišejo dan, uro in natančno lokacijo opazovanja. Podatke sporočijo na dan 

opažanja, da lahko DOPPS na terenu potrdi identifikacijo Bele.  

4. Čas trajanja nagradne igre 

Nagradna igra poteka od ponedeljka, 3. 4. 2023 do vključno petka, 1. 9. 2023, do 12. ure in se zaključi 

prej, v primeru potrditve identifikacije Bele.  

5. Nagrada 

Nagrada je 500 eur. Osebi, ki prva dokaže, da je našla Belo, DOPPS nakaže denarno nagrado v višini 

500 eur na osebni račun nagrajenca. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.  

6. Preverjanje ustrezanja pogojev za sodelovanje v nagradni igri 

Preverjanje ustrezanja pogojev za sodelovanje v nagradni igri, tj. preverjanje pristnosti fotografije in 

drugih dokazil, se bo vršilo v pisarni DOPPS ob prejetju fotografij. Sledilo bo preverjanje podatkov in 

potrditve identifikacije Bele na terenu. Preverjanje ne bo javno. Nagrade se ne podeli, kadar se 

pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne 

izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih ali na splošno nasprotuje tem pravilom. 

7. Obvestilo o nagradi 

DOPPS bo z maila ursa.gajsek@dopps.si obvestil nagrajenca z odgovorom na prejeto e-sporočilo. Ime 

in priimek nagrajenca bo tudi javno objavljeno na družbenih omrežjih in spletni strani DOPPS in 

Elektro Ljubljana d. d.. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec samodejno dovoljuje, da se 

njegovo ime in priimek brezplačno objavi na spletni strani in družbenih omrežjih DOPPS in Elektra 

Ljubljana, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. 

V kolikor nagrajenec ne želi objave na družbenih omrežjih DOPPS nas mora o tem obvestiti ob 

potrditvi prejema obvestila o prejemu nagrade.   

8. Varstvo podatkov 

Organizator Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se zavezuje, da bo s posredovanimi 

podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-

1). Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je 



dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje opravil nagradne igre je pristojen izključno 

organizator nagradne igre. 

9. Odgovornost 

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene 

odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot 

posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za 

kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 

pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more 

vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek svojih medijev 

obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na 

strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta 

pravila. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, 

dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih 

podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. 

Sodelujoči to stori po elektronski pošti na ursa.gajsek@dopps.si ali pisno na naslov organizatorja 

nagradne igre Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, p.p. 2990. Pri tem se ga izloči iz nagradni igri. 

10. Mladoletne osebe 

V nagradni igri lahko sodelujejo samo osebe stare najmanj 18 let. 

11. Reševanje pritožb 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se 

organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil vse udeležene. 

12. Končne določbe 

Sodelujoči s pristopom k nagradni igri soglaša s pravili organizatorja, Društva za opazovanje in 

proučevanje ptic Slovenije, ter dovoljuje zbiranje, obdelovanje ter hranjenje posredovanih osebnih 

podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, ZVOP-1) z 

namenom izvedbe nagradne igre. 

 

Ljubljana, april 2023 


