
Splošni pogoji za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« 

  

1. člen 

(splošno) 

(1) Ta pravila določajo splošne pogoje in informacije o prijavi za sodelovanje pri oglaševalski kampanji 
»Postani Vitapur zvezda«.  

Projekt izvaja  AD Vita  d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice  (v nadaljevanju: organizator).   

 

(2) Z oddajo prijavnice (v elektronski obliki) potrjujete, da ste seznanjeni, se strinjate ter da boste 

spoštovali pravila in pogoje za sodelovanje pri oglaševalski kampanji, kot jih določi organizator, ki jih 

lahko kadar koli spremeni (vključno z ustnimi spremembami) ter da vas bodo ta pravila zavezovala.   

Odločitve organizatorja so dokončne in jih ni treba utemeljiti in pojasniti. Pritožba ni mogoča.  

 

2. člen 

(prijava in trajanje) 

(1) Za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« se lahko prijavite na spletni 

strani www.postani-zvezda.si.    

Prijave zbiramo od 13. 1. do 21. 1. 2018. 

Rezultati izbora bodo znani najkasneje v roku 14 dni po končanem zbiranju prijav, v tem času pa bodo 

izbrane osebe o tem tudi obveščene preko telefonske številke oz. e-maila.  

Na spletni strani sledite navodilom, izpolnite polja in pošljite prijavnico.    

 

3. člen 

(pogoji sodelovanja) 

(1) Za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« ni starostne omejitve. Pogoj 

sta komunikativnost in fotogeničnost. Prav tako morajo sodelujoči imeti Državljanstvo Republike 

Slovenije in stalno prebivališče v RS. Organizatorju boste na zahtevo predložili dokument, ki dokazuje 

vašo istovetnost in starost (npr. veljavni potni list, ali veljavno osebno izkaznico, ali veljavno vozniško 

dovoljenje).  

(2) V oglaševalski kampanji ne morejo sodelovati zaposleni ali pogodbeni sodelavci organizatorja oz. 

povezanih oseb in njihovi družinski člani. 

(3) Prijavite lahko sebe ali druge osebe, ki pa se morajo z navedenimi pravili strinjati. 

(4) Z oddajo prijavnice potrjujete, da so vsi podatki in osebne podrobnosti, navedeni v prijavnici in 

kasneje v morebitnih drugih predloženih dokumentih, resnični, točni in na noben način zavajajoči.   

http://www.postani-zvezda.si/


(5) Organizator si pridržuje pravico, da vas diskvalificira, če ste predložili neresnične, netočne ali 

zavajajoče osebne podatke in podrobnosti, če ne spoštujete pravil in/ali kršite pogoje, ki so njihov 

del.  

(6) Z oddajo prijavnice se strinjate, da prijavnica in fotografije postanejo last naročnika.   

Naročniku dajete pravico in soglasje, da se za celotno obdobje trajanja avtorskih pravic reproducirajo, 

distribuirajo in javno priobčujejo in/ali na kateri koli drug način uporabljajo kateri koli avdio in video 

posnetki, ki vključujejo vašo podobo.  

(7) V oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« lahko sodelujejo tudi osebe mlajše od 18 let pod 

pogojem, da njihovi starši ali zakoniti skrbniki pri prijavnem obrazcu izpolnijo soglasje za sodelovanje. 

Če soglasje ne bo izpolnjeno, prijava mladoletne osebe ne bo upoštevana. 

(8) Za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« organizator ne prevzema 

nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi jih morebiti sodelujoči utrpeli. 

 

4. člen 

(izbor) 

(1) V oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« bo izbranih 5 oseb, ki bodo postale Vitapurjev 

obraz leta 2018 in bodo sodelovale pri promocijskem fotografiranju, snemanju ali drugih aktivnosti za 

potrebe kampanje.  

(2) Izpolnjena prijavnica še ni zagotovilo za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur 

zvezda«. Izmed vseh prijavljenih bo komisija po lastnih kriterijih izbrala 5 oseb različnih profilov, ki bi 

najbolje ustrezale in predstavljale podjetje Vitapur in tako postale njihov obraz v oglaševalski 

kampanji. Izbor sodelujočih je v domeni individualne presoje in se glede na lastne zastavljene kriterije 

lahko tudi prireja ali spreminja. Z oddajo prijave se prijavitelj oz. predlagatelj strinja in soglaša, da bo, 

v primeru izbire, na željo naročnika sodeloval v potrebnih avdio-vizualnih medijskih kanalih, 

predvajanih v vseh državah delovanja organizatorja kot tudi v vseh ostalih medijih, kjer bo kampanjo 

organizator oglaševal.  

Vse podatke, ki jih boste navedli v prijavnici in morebitnih drugih priloženih dokumentih, lahko 

naročnik uporabi za kakršne koli namene uporabe v času trajanja oglaševalske kampanje. 

(3) Izbrani brez predhodnega pisnega soglasja organizatorja ne smete objaviti ali s tretjo osebo 

govoriti o podatkih, ki se nanašajo na vaš nastop, producentsko ekipo ali sodelujoče v kampanji, niti o 

drugih podatkih, ki ste jih pridobili, razen informacij, s katerimi je javnost že seznanjena. V času, ko 

boste obraz Vitapurja, od takrat, ko boste izbrani, do vključno 31. 12. 2019, ne smete sodelovati z 

drugimi podjetji, v morebitnih kampanjah drugih naročnikov oz. organizatorjev in se kakor koli 

drugače oglaševati v medijih.  

(4) Izbrana oseba izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka v etru radia Aktual in objavo na 

Aktualovi spletni strani www.radioaktual.si, Aktualovi FB strani, Vitapurjevi spletni strani 

www.vitapur.si in Vitapurjevi FB strani. 

(5) Za svojo varnost in zdravje izbrani kandidati odgovarjajo sami.    

 

 

http://www.radioaktual.si/
http://www.vitapur.si/


 

 

5. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

(1) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru tega projekta, varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

(2) Vsak, ki se prijavi za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda«, 

organizatorju dovoljuje, da ta vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov 

sodelujočih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). 

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Organizator lahko 

obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja, vzorčenja, anketiranja in statistične 

obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za 

raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih in za druge trženjske namene. 

Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev, uporabljati izključno za namene, za 

katere so bili pridobljeni in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to 

potrebno pri izvedbi kampanje. 

 

 

6. člen 

(druge določbe) 

(1) Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- 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 jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja pri kampanji. 

(2) Splošni pogoji za sodelovanje pri oglaševalski kampanji »Postani Vitapur zvezda« se lahko 

spremenijo, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.  

(3) Dodatna vprašanja sprejemamo na elektronski naslov info@vitapur.si.  

 

 

7. člen 

(veljavnost pravil) 

Pravila pričnejo veljati dne, 13. 1. 2018, s pričetkom objave. 

 

Slovenske Konjice, 13. 1. 2018 

AD Vita, d.o.o. 


