
 
 

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE: SKUPAJ ZNAMO VEČ! 
  
1. Splošne določbe in namen   
 
Ob Tednih vseživljenjskega učenja je Posoški razvojni center, OE ljudska univerza (v nadaljevanju 
organizator) za vse ljubitelje vrtnarjenja pripravil nagradno igro “Skupaj znamo več!” z namenom 
izmenjave znanj, spretnosti in veščin o pridelavi in predelavi zelenjadnic, zelišč, jagodičevja. 
 
Nagradna igra poteka od 11. maja pa do vključno 18. maja 2022 po pošti, e-pošti in družabnih omrežij 
ljudske univerze Tolmin.  
 
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo svoje izkušnje, recepte ali nasvete s področja pridelave ali 

predelave jagodičevja, zelenjave itd. zapisali in nam jih bodo do vključno srede, 18. 5. : 
• poslali na e-naslov ljudskauniverza@prc.si ali 
• po klasični pošti na Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin ali 
• zapisali pod objavo na družabnih omrežjih Ljudske univerze Tolmin www.facebook.com/LUTolmin 
ali https://www.instagram.com/ljudska_univerza_tolmin/ 

 
s pripisom »za nagradno igro SKUPAJ ZNAMO VEČ«. 

 
3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev 
 
Udeleženci, ki se bodo v času od 11.5. in do vključno 18. 5. 2022, poslali svoje izkušnje, recepte ali 
nasvete s področja pridelave ali predelave jagodičevja, zelenjave itd. na ljudsko univerzo Tolmin,  bodo 
sodelovali v nagradnem žrebu. Izžrebali bomo tri nagrajence. Posameznik lahko pošlje več različnih 
izkušenj, receptov ali nasvetov s področja pridelave ali predelave jagodičevja, zelenjave itd., vendar je 
lahko izžreban samo enkrat. Nagradna igra se bo zaključila v sredo, 18. 5. 2022. Nagradni žreb bo v 
četrtek, 19. 5. 2022, v prostorih Posoškega razvojnega centra. 
 
Udeleženci, ki nam bodo v času od 11. 5. in do vključno 18. 5. 2022, –  pod pogoji navedenimi v točki 2 
tega pravilnika – poslali svoje zapise, bodo sodelovali v nagradnem žrebu za strokovno ekskurzijo na 
Vrt okusov k Mateji Reš (Sonaravna izobraževalna kmetija, Zgornje Gorje 37a, 4247 Zgornje Gorje). 
Ekskurzija bo izvedena v soboto, 28. 5. 2022. Kmetijo bomo obiskali z javnim prevoznim sredstvom 
(vlak). Skupinski odhod bo na naveden datum z železniške postaje Most na Soči. Več informacij o 
programu dobite pri Patriciji Rejec na telefonski številki 051 310 505. 
 
Izbrane nasvete bomo tudi delili z ostalimi vrtičkarji na t. i. skupnostnem virtualnem učnem vrtičku, 
kjer  beseda teče prav na tovrstno tematiko.  
  
4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad 
 
Vsi nagrajenci bodo dne 19. 5. 2022 objavljeni na spletni strani ljudske univerze (www.prc-lu.si), 
Facebook strani (www.facebook.com/LUTolmin) in Instagramu 
(https://www.instagram.com/ljudska_univerza_tolmin/)  
 
Nagrajenci: 
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Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje 
osebne podatke: ime in priimek, naslov ter kontaktni podatek (telefonska ali e-pošta) najkasneje v (7) 
sedmih dneh od objave nagrajencev. Ob prevzemu nagrade bo več informacij glede izvedbe dobil pri 
organizatorju.  
 
Nagrade: 
3x ekskurzija na Vrt okusov k Mateji Reš (Sonaravna izobraževalna kmetija, Zgornje Gorje 37a, 4247 
Zgornje Gorje). 
 
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče.  
 
Nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini kot mejo za obdavčitev in zato 
niso obdavčene. 
 
5. Varovanje osebnih podatkov in informacij 
 
Organizator Posoški razvojni center kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost 
udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom 
nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 
 
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo 
posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne 
izvedbe nagradne igre. 
 
 Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje 
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov. 
 
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 
shranjevanja in uporabe: 
- ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca); 
- kontaktna telefonska ali e-naslov (za potrebe obveščanja o nagradi in obveščanja v primeru 
kakršnihkoli težav z prevzemom nagrade). 

5. Končne in prehodne določbe 

 Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 
vzroki tehnične narave ali vzroki na strani javnosti. 
 
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami 
na spletni strani www.prc-lu.si ter FB strani www.facebook.com/LUTolmin. 
 
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v 
zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov ljudskauniverza@prc.si. 

Tolmin, 10. 5. 2022 
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