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Pravila in pogoji Helen Doron English Ptuj nagradne igre PREDNOSTNI VPISI 

2020 ZA LOJALNE 

 

1. Splošne določbe 

Organizator Helen Doron English Ptuj nagradne igre PREDNOSTNI VPISI ZA LOJALNE 2020 je družba 

Poučevanje jezikov, Nataša Rogina s.p. (v nadaljevanju organizator). Organizator nagradne igre se 

zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre, objavljene na spletni strani www.helendoron.si in FB strani 

https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/. 

2. Potek nagradne igre 

V nagradni igri Helen Doron English PREDNOSTNI VPISI ZA LOJALNE 2020 sodelujete tako, da svojo 

prijavo za sodelovanje v veliki nagradni igri Helen Doron English oddate organizatorju in sicer na 

način da: 

a) izpolnite prijavnico za vpis v izbrani tečaj v šol. letu 2020/21,  

b) ODKLJUKATE soglasje za sodelovanje v nagradni igri in  

c) poskrbite za plačilo rezervacije za zgodnji vpis v šol. leto 2020/21 v višini učnega kompleta po 

ceniku; 

ALI napišete esej na temo »Zakaj je Helen Doron English najboljša izbira za mojega otroka?« v dolžini 

najmanj 600 besed in ga pošljete na ptuj@helendoron.com ter v sporočilu napišete, da se soglašate 

s pravili in pogoji nagradne igre. 

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno. Prijavo lahko sodelujoči oddajo vse do vključno 25.maja 

2020.  

Nagrajenci bodo določeni na podlagi žreba, ki bo potekal v petek, 19. junija 2020. Nagrajence bomo 

razglasili v roku 48 ur z objavo na FB strani https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/ 

3. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri  

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema predmetne splošne pogoje sodelovanja 

v nagradni igri, ki so objavljeni tudi na spletni strani www.helendoron.si, ter z Izjavo o varstvu 

zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani www.helendoron.si. 
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V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 

ali v tujini. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do 

svetovnega spleta …). V finalni izbor nagrajencev bodo vključene vse prijave, ki bodo oddane skladno 

s pogoji nagradne igre.  

Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali 

so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne 

smejo sodelovati.  

Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena in priimka, e-naslova) si 

organizator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz nagradne igre. 

4. Izbor nagrajenk in nagrade 

Izbor nagrajencev bo potekal na podlagi žreba, ki ga bo izvedla tričlanska strokovna komisija 

predstavnikov organizatorja nagradne igre. Komisija bo izbrala 1 dobitnika glavne nagrade. 

Žreb bo potekal v petek, 19. junija 2020. Nagrajenci bodo javno razglašeni v roku 48 ur z objavo na FB 

strani https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/. Razglasitev nagrajencev je dokončna – 

pritožbe niso možne.  

Nagrade so omejene. Podeljene nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive. 

NAGRADNI SKLAD SESTAVLJAJO  

Glavna nagrada  

1x celoletna šolnina za tečaj Helen Doron English za šolsko leto 2020/2021 za tečaj, ki je primeren 

otrokovi starosti in stopnji predznanja angleščine. Vrednost tečaja je skladna z veljavnim cenikom 

tečajev in znaša od 590,00 € do 1.120,00 €, pri čemer se upošteva 99,82 % popust tako, da cena 

izbranega tečaja znaša 1 €. Nagrada ne vključuje učnega kompleta, ki ga izžrebani kupi po trenutno 

veljavnem ceniku. 

 

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev  

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so 

predstavniki organizatorja. Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni s strani 

organizatorja.  



 

 

 

Poučevanje jezikov, Nataša Rogina s.p.  •  Rajšpova ulica 13 

ptuj@helendoron.com 

www.helendoron.si 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli ali jo odvzame, kadar:  

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov uporabnika (lažni podatki, uporabniški Facebook profil) 

in/ali nagrajeni uporabnik posreduje neresnične podatke za dostavo/prevzem nagrade in/ali 

uporabnik krši pričujoča pravila nagradne igre in/ali; 

• se nagrajenec v roku 15 dni po razglasitvi končnih rezultatov s strani organizatorja ne odzove 

za prevzem nagrade. 

 

6. Prevzem nagrade 

Nagrajenci so organizatorju dolžni sporočiti osnovne osebne podatke (ime in priimek, naslov) v roku 

14 dni od javne objave nagrajenca. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju 

predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih zastopnikov.  

Nagrado bo mogoče koristiti na podlagi dogovorjenega termina (vpis v učno skupino) v centru Helen 

Doron English Ptuj oz. prek online uric v organizaciji centra Helen Doron English Ptuj, izključno v šol. 

letu 2020/2021.  

Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če: 

• v roku 14 dni od dneva razglasitve ne odzove za prevzem nagrade; 

• s prejemom nagrade ne soglaša;  

• organizatorju ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma mu ne poda vseh zahtevanih soglasij, 

in sicer v roku 3 dni po pozivu organizatorja;  

• nagrade ne koristi v šol. letu 2020/2021;  

• krši pričujoča pravila. 

V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli. Organizator si pridržuje pravico, da takšnega 

nagrajenca izloči in izžreba novega nagrajenca. 

7. Varstvo podatkov 

Vsi sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani 

http://www.helendoron.si in FB straneh www.facebook.com/HelenDoronSlovenija in 

https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/ in drugih komunikacijskih kanalih Helen Doron 

English v Sloveniji. 

Nagrajena oseba daje izrecno soglasje organizatorju nagradne igre, da lahko vse fotografije, izjave, 

druge vsebine, pridobljene v teku nagradne igre oz. v času koriščenja nagrade, uporabi oziroma 

http://www.helendoron.si/
http://www.facebook.com/HelenDoronSlovenija
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reproducira v svojih in drugih medijih. Nagrajena oseba v času nagradne igre (in sicer zlasti ob 

fotografiranjih in drugih javnih predstavitvah nagradne igre) ne sme nositi majic, kap ali drugih vrhnjih 

oziroma vidnih oblačil z vidnimi znaki oziroma logotipi konkurenčnih ponudnikov tečajev angleščine za 

otroke ali odrasle.  

Organizator zagotavlja varstvo vseh navedenih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 94/07) in določili Uredbe (EU) 2016/679. Sodelujoči v nagradni 

igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da (do preklica sodelujočega) vodi, vzdržuje in obdeluje 

zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z veljavno 

zakonodajo.  

Vse podatke, zbrane v okviru nagradne igre, organizator obdeluje za potrebe nagradne igre ter za 

namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah, skladno s privolitvijo sodelujočega, in jih bo 

izbrisal v roku 15 mesecev po njihovi pridobitvi. Organizator bo zbrane osebne podatke obdeloval in 

zbiral skladno z določili Izjave o varstvu zasebnosti.  

Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora posameznik podati zahtevek na e-poštni naslov: 

ptuj@helendoron.com. 

 

8. Odgovornost 

Organizator nagradne igre v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

• Nedelovanje spletne strani www.helendoron.si ali www.facebook.com ali Facebook strani 

www.facebook.com/HelenDoronSlovenija ali 

https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/ ter posledice nedelovanja, ne glede na 

razloge za nedelovanje.  

• Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

• Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.  

• Vsakršne posledice ob koriščenju nagrad. 

• Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez 

predhodnega obvestila začasno prekine ali konča spletno nagradno igro ali del le-te.  

• Facebook ni organizator nagradne igre in ne odgovarja za potek le-te. Promocija v nobenem 

primeru ni sponzorirana, administrirana, podprta ali povezana s podjetjem Facebook. 
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Facebook tako ni povezan z upravljanjem kateregakoli elementa promocije, kot je zbiranje 

prijav, žreb, ocenjevanje prijav ter obveščanje nagrajencev.  

• Sodelujoči v nagradni igri prevzemajo nase vso odgovornost za objavljene vsebine. Objava 

žaljivih, moralno in etično spornih vsebin ni dovoljena. Organizator si pridržuje pravico izbrisa 

vsakega neprimernega komentarja, objave ali fotografije. V primeru morebitnih sporov, ki 

nastanejo v zvezi s predmetno nagradno igro, je pristojno sodišče na Ptuju. 

 

9. Končne določbe 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili in pogoji sodelovanja ter Izjavo 

o varstvu zasebnosti. V trenutku, ko uporabnik odda prijavo v sklopu nagradnih iger, se šteje, da 

sodelujoči z navedenimi pravili v celoti soglaša. 

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v 

škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko 

objavijo, pa veljajo kot smernice. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 

udeležence obveščal z objavami na www.helendoron.si ali Facebook straneh 

www.facebook.com/HelenDoronSlovenija in https://www.facebook.com/HelenDoronEnglishPtuj/.  

Na Ptuju, 29. april 2020 

 

http://www.facebook.com/HelenDoronSlovenija

