Splošni pogoji nagradne igre: Napovej prvi sneg
1. Vsak klicatelj v eter lahko kliče samo 1x. V kolikor kliče večkrat, se v nagradni igri upošteva samo prvi
klic!
2. Prednost klicatelja (klica v eter) je v tem, da si podvoji svoje možnosti. Prvič pove datum v eter, potem
lahko svojo napoved pusti tudi na spletni strani (link dodamo, ko bo pripravljena objava za spletno stran) ,
kar pomeni, da lahko v drugem delu nagradne igre sodeluje z dvema datumoma, ki se doda SMS-u iz
prvega tedna nagradne igre.
3. Za nemoteno delovanje spletne strani (link) skrbi Elanova tehnična služba.
4. Kljub temu, da se v eter govori o »napovedovanju«, ne gre za klasično napovedovanje, ampak za
nagradno igro, ki je tudi zakonsko obravnavana drugače. Beseda »napovedovanje« se uporablja samo
zaradi lažje identifikacije in boljše promocije nagradne igre.
5. Prijave na (link), ki ne bodo vsebovale vseh podatkov, bodo avtomatično izključene iz nagradne igre.
6. V kolikor več poslušalcev ugane pravi datum, je nagrajenec tisti, ki je prvi uganil pravi datum. Pri tem se
upošteva dan pošiljanja. V kolikor je več pošiljateljev s pravim datumom na isti dan, se upošteva ura
pošiljanja, nadalje po potrebi minuta in sekunda.
7. Sneg mora pobeliti vhod pred Radiem Aktual (Papirniški trg 17, LJ-Polje). Količina snega mora biti
takšna, da prekrije podlago. V kolikor padajo posamezne snežinke, ki se na tleh ne poznajo, to ne šteje kot
prvi sneg v nagradni igri Radia Aktual. Če sneg pada ponoči, se mora obdržati do 6:00 zjutraj. V kolikor prej
skopni, se ne upošteva kot prvi sneg v nagradni igri na Radiu Aktual.
8. Napovedi, kdaj bo zapadel prvi sneg, na spletni strani (link), ki iz tehničnih razlogov ne bodo prispele v
naš nabiralnik, ne moremo upoštevati v nagradni igri, se pa zavezujemo, da vsakršen izpad dokažemo z
bazo prejetih napovedi, v kolikor se izkaže potreba. V obsegu, ki je potreben za obrazložitev.
9. Nagradna igra traja od 23.10.2017 do 1.1.2018.
10. Nagrada se podeli, ko se izpolnijo pogoji za podelitev (ko pade prvi sneg iz točke 7). V kolikor sneg do
zimskih šolskih počitnic (19.2.2018) ne zapade, izžrebamo nekoga izmed vseh sodelujočih v nagradni igri.
11. Vsebinsko poteka nagradna igra vsak teden drugače. Vsebina je izključno v pristojnosti uredništva in
naročnika akcije (Elan d.o.o.).
12. Za nemoteno in korektno izvedbo nagradne igre odgovarja Radio Aktual.
13. Za vse morebitne vsebinske zaplete se obrnite na odgovornega urednika Radia Aktual.
14. Za izročitev nagrad odgovarja naročnik akcije (Elan), nagrada je nezamenljiva za gotovino.
15. Splošna pravila nagradnih iger na Radiu Aktual so objavljena na dnu spletne strani.
16. V primeru višje sile, si uredništvo pridružuje pravico naknadnega spreminjanja pravil in pogojev
nagradne igre.
17. Akontacija dohodnine je plačana s strani dajalca nagrade. Vrednost nagrade gre v osnovo za
dohodnino nagrajenca.
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