
 

 

PRAVILA 
Fotografskega natečaja Plezalnega centra Ljubljana 2013 

 

1. Splošne določbe 

Organizator natečaja je PLEZALNI CENTER d.o.o., Cankarjeva 56A, 4240 Radovljica (v nadaljevanju: 

Organizator). 

Natečaj bo potekal od 12.9.2013 do 15.11.2013. 

Obveščanje o poteku natečaja bo potekalo na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana 

www.plezalnicenter.si in na Facebook strani www.facebook.com/plezalnicenter. 

 

Namen natečaja je spodbuditi bodoče obiskovalce Plezalnega centra Ljubljana, da z nami delijo svoje 
plezalne trenutke in občutke ter s  tem  pripomorejo k ustvarjanju skupnega prostora, kjer lahko 
plezanje in kreativnost zaživita skupaj. 
 

2. Sodelovanje na natečaju 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki pravilno izpolnijo prijavo. 

Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih je posredoval za potrebe natečaja, pravilni in resnični. 

 

3. Način sodelovanja na natečaju 

Sodelujoči pošlje do 4 fotografije iz posamične kategorije na elektronski naslov: info@plezalnicenter.si. 

Hkrati pošlje tudi zahtevane podatke za prijavo. 

 

4. Avtorske pravice fotografij 

Sodelujoči jamči, da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil 

vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s 

soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), 

dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo 

vsebine. 

Sodelujoči jamči, da je na posnetku on sam ali da je od morebitnih tretjih oseb na posnetku pridobil vsa 

potrebna soglasja za javno objavo. 

Sodelujoči Organizatorju neodplačno in časovno ter krajevno neomejeno dovoljuje javno objavo 

(vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno 

oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografij v vseh medijih, ki 

so v domeni Organizatorja ali za namene promocije natečaja. 

Sodelujoči se s podpisom Prijavnice strinjajo s pogoji in pravili ter soglašajo, da če bodo izbrani za 

nagrado, na Organizatorja prenesejo vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske 

pravice, ki izhajajo iz zakona o avtorskih in sorodnih pravicah v obliki celotnega dela (zaokrožene celote) 

http://www.plezalnicenter.si/
http://www.facebook.com/plezalnicenter
mailto:info@plezalnicenter.si


 

 

fotografije in njenih elementov. Organizator lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega 

dela uporablja izključno in neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe. 

Organizator lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli obveznosti 

do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba 

avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvede Organizator in ki 

se nanašajo na jezikovne mutacije (prevode v tuje jezike), dodajanje novih ali spremenjenih oznak, 

dodajanje znamk in znakov, ki so del časovno neomejenih trženjskih akcij Organizatorja, uporabo 

posameznih elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih. 

Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve. 

Avtorji fotografij Organizatorju s sodelovanjem na natečaju dovoljujejo uporabo in objavo svojih 

fotografij neodplačno. 

 

5. Odgovornosti in pravice iz vsebine fotografij 

Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in kakovost fotografije. Sodelujoči se zavezuje, 

da ne bo v nobenem primeru posredoval vsebin: 

- na katerih bodo tretje osebe, če od njih ni pridobil ustreznih soglasij za javno objavo; 

- ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile 

lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb; 

- ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi 

in moralo; 

- ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve ali katerokoli drugo zlonamerno kodo oz. 

programje, ki lahko škodujejo delovanju aplikacije ali računalnikom drugih uporabnikov; 

- ki so namenjena komercialni rabi (oglaševanju izdelkov/storitev/podjetij, ki niso last 

Organizatorja). 

Sodelujoči, ki posreduje fotografijo, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil 

Organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami. 

 

6. Nagradni sklad, izbor in obveščanje nagrajencev 

 

Nagrade po izboru žirije: 
 
a) PROSTO 
1. nagrada: ENOLETNA VSTOPNICA V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA 
2. nagrada: BLOK ENAJSTIH VSTOPNIC V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA 
3. nagrada: PLEZALNI VODNIČEK 
 
b) ORANŽNA 
1. nagrada: ENOLETNA VSTOPNICA V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA 
2. nagrada: BLOK ENAJSTIH VSTOPNIC V PLEZALNI CENTER LJUBLJANA 



 

 

3. nagrada: PLEZALNI VODNIČEK 
 
 
Dodatno bodo podeljene tudi nagrade za zmagovalce po izboru na Facebooku. Te nagrade bodo 
objavljene naknadno, na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana www.plezalnicenter.si in na Facebook 
strani www.facebook.com/plezalnicenter. 
 

Dela, ki bodo ustrezala razpisnim kriterijem, bo žirirala strokovna komisija v sestavi: 
- Tanja Goršič; 
- Stanko Gruden; 
- Matjaž Jeran; 
- Bojana Ropoša. 
 
Podeljene bodo po 3 nagrade za vsako kategorijo. Plezalni center Ljubljana si pridržuje pravico, da podeli 
še do 5 priznanj znotraj vsake kategorjie. 
 
Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene zadržanosti 
katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.  
 

Izbrane fotografije bodo objavljene na Facebook stani www.facebook.com/plezalnicenter, kjer bo 
potekal dodaten, javni izbor nagrajencev. Vsi, ki bodo glasovali za zmagovalno fotografijo, bodo uvrščeni 
v nagradni žreb. 
 
Izbor na Facebooku je dokončen in na odločitve ni dovoljenih pritožb. 

 

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni na elektronski naslov, s katerega nam bodo poslali fotografije. 

 

7. Pogoji prejema nagrad 

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 8 dni od obvestila o prejemu nagrade posredovati davčno številko, v 

kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR. 

 

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali 

nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali 

pogojev za sodelovanje na natečaju in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti 

obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi Organizator, nagrajenec izgubi pravico do 

nagrade, Organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim nagrajencem. 

 

8. Prevzem nagrad 

Nagrajenci natečaja bodo nagrade lahko prevzeli na podelitvi nagrad ob otvoritvi razstave na natečaju 

izbranih del ali kasneje na recepciji Plezalnega centra Ljubljana, a najkasneje v roku enega meseca od 
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podelitve nagrad. Datum otvoritve razstave bo javljen na spletni strani Plezalnega centra Ljubljana in na 

njegovi Facebook strani. 

 

9. Davčne obveznosti 

Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR, plačal akontacijo dohodnine. V ta namen je 

nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec 

soglaša, da za prejeto nagrado Organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se 

prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko 

odločbo gredo v breme nagrajenca. 

 

10. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov sodelujočih na natečaju 

Sodelujoči na natečaju s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja izrecno soglaša in daje privolitev, 

da Organizator kot upravljavec obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, 

naložene fotografije za natečaj) za naslednje namene: 

-izvedbo natečaja; 

-obveščanje, v primeru, da bo sodelujoči nagrajen in 

-promocijo natečaja, do preklica privolitve sodelujočega. 

Sodelujoči se prav tako strinja, da bo v primeru, če bo nagrajen, Organizatorju na podlagi poslanega 

obvestila o prejemu nagrade posredoval tudi naslov stalnega bivališča, v primeru da vrednost nagrade 

presega 42 EUR pa tudi davčno številko, ki ju bo Organizator obdeloval za namen podelitve nagrade. V 

primeru da bo nagrajenec v skladu z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo Organizator te osebne 

podatke uporabil tudi za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen, skupaj z imenom in 

priimkom nagrajenca, posredoval pristojnemu davčnemu uradu. 

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni. 

Sodelujoči na natečaju lahko od Organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, 

blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom. 

Sodelujoči lahko prav tako kadarkoli zahteva, da Organizator v 15 dneh, trajno ali začasno, preneha 

uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije natečaja, in sicer po elektronski pošti: 

info@plezalnicenter.si. 

Sodelujoči na natečaju se strinja in izrecno dovoljuje, da v primeru, če bo nagrajen, Organizator objavi 

njegovo ime in priimek na Facebook strani http://www.facebook.com/plezalnicenter,  na spletnih 

straneh Organizatorja, ali na Twitter profilu www.twitter.com/plezalnicenter. Podatki bodo objavljeni do 

preklica. 

 

11. Druge določbe 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
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- nedelovanje družbenega omrežja Facebook; 

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na natečaju; 

- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad. 

 

Facebook je popolnoma prost vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo natečaja in vseh aktivnosti, ki iz njih 

izvirajo. Natečaj na noben način ni sponzoriran, podprt ali voden s strani Facebooka ali z njim drugače 

povezan. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in z njim povezanimi pravili je 

dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s Prijavo na natečaj  

Organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova. 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo 

sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na natečaju. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja na natečaju. 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z natečajem, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 

sodišče v Ljubljani. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave 

ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo Organizator sodelujoče 

obveščal z objavami na Facebook strani http://www.facebook.com/plezalnicenter in na spletnem 

naslovu www.plezalnicenter.si. 

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov: info@plezalnicenter.si. 

 

Ljubljana, 10.9.2013    PLEZALNI CENTER d.o.o. 
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