
SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI 
»PODRI REKORD IN POŠLJI VIDEO« 

 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1 Skladno s temi pravili prireja uredništvo oddaje Vid in Pero šov nagradno akcijo »PODRI REKORD IN 
POŠLJI VIDEO« (v nadaljevanju nagradna akcija). 
 
1.2 Pogoji in način sodelovanja v nagradni akciji so objavljeni na http://vidinperosov.si. 
 
1.3 Nagradna akcija poteka od 8. 3. 2014 do 13. 6. 2014 do 19. ure. Start nagradne akcije najavita voditelja 
Vid in Pero v 1. oddaji Vid in Pero šov v III. sezoni oddaje. Potek nagradne akcije je razdeljen po tednih. Vsak 
teden bomo razglasili nagrajenca, ki bo objavljen na FB strani Vid in Pero šov. 
 
Potek nagradne akcije po tednih: 

1. teden: 8.3.2014 v času oddaje do 14.3.2014 do 19.00 
2. teden: 14.3.2014 od 19.00 do 21.3.2014 do 19.00 
3. teden: 21.3.2014 od 19.00 do 27.3.2014 do 19.00 
4. teden: 28.3.2014 od 19.00 do 3.4.2014 do 19.00 
5. teden: 4.4.2014 od 19.00 do 10.4.2014 do 19.00 
6. teden: 11.4.2014 od 19.00 do 17.4.2014 do 19.00 
7. teden: 18.4.2014 od 19.00 do 24.4.2014 do 19.00 
8. teden: 25.4.2014 od 19.00 do 1.5.2014 do 19.00 
9. teden: 2.5.2014 od 19.00 do 8.5.2014 do 19.00 
10. teden: 9.5.2014 od 19.00 do 15.5.2014 do 19.00 
11. teden: 16.5.2014 od 19.00 do 22.5.2014 do 19.00 
12. teden: 23.5.2014 od 19.00 do 29.5.2014 do 19.00 
13. teden: 30.5.2014 od 19.00 do 5.6.2014 do 19.00 
14. teden: 6.6.2014 od 19.00 do 12.6.2014 do 19.00 
 

 
2. DEFINICIJE POJMOV 
2.1 Izvajalec in organizator nagradne akcije je uredništvo oddaje Vid in Pero šov (v nadaljevanju izvajalec). 
Ponudnik, lastnik, skrbnik oddaje Vid in Pero šov je PRO PLUS, d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, 
Slovenija. Prav tako je PRO PLUS d. o. o. je ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani http://vidinperosov.si.  
 
2.2 Pravila nagradne akcije definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v nagradni akciji lahko 
sodelujejo. 
 
3. OPIS NAGRADNE AKCIJE 
V okviru posamezne TV oddaje Vid in Pero šov, bo izvajalec nagradne akcij priredil nagradno kacijo »PODRI 
REKORD IN POŠLJI VIDEO«. Gledalci imate tako možnost, da podrete rekord. 

Posnamite svoj video, kako podirate rekord in nam posnetke pošljite. Veljajo samo tisti video posnetki, na 
katerih je možno jasno prešteti, koliko balonov ste počili! Med vsemi ti, boste v posameznem tednu objavili 
videoposnetek z največ počenimi baloni na facebook stran Vid in Pero šov ali pa nam ga boste poslali na 

elektronski naslov vidinperosov@pop-tv.si, se boste potegovali za tedensko nagrado. 

4. POTEK NAGRADNE AKCIJE 
4.1 Nagradna akcija bo potekala 14. tednov.  

- Prvi teden boste sodelujoči v nagradni akciji v skupini podirali rekord. Skupino sestavljajo trije člani. 
Vsak član iz zmagovalne skupine bo nagrajen.  

- V prihodnjih tednih nagradne akcije, tj. od 2. tedna do vključno 14. tedna, pa se bodo za nagrado 
potegovali posamezniki. 
 

http://vidinperosov.si/
mailto:vidinperosov@pop-tv.si


4.2 Nagrajenci bodo sproti objavljeni FB strani Vid in Pero šov. Udeleženec bo o nagradi obveščen. 
 
4.3 Moderiranje vsebine na Facebook profilu 
Uredništvo FB profila Vid in Pero šov se lahko odloči, da neprimerne videoposnetke ne vključi v nagradno 
akcijo in jo iz svojega profila celo izbriše. Prav tako lahko uredništvo onemogoči sodelovanje uporabniku, če 
le-to ni v skladu z uredniško politiko. 
 
4.4 Zmagovalca posameznega tedna bo izbral in razglasil izvajalec nagradne akcije. Odločitev o izbranem 
zmagovalcu je dokonča in zoper nje ni možna pritožba.  
 
 
5. KDO LAHKO SODELUJE? 
5.1 Sodelujejo lahko vsi, ki v skladu z navodili objavijo svoj video na FB profilu Vid in Pero šov oz. 

posredujejo svoj videoposnetek na e-naslov vidinperosov@pop-tv.si. 

5.2 V nagradni akciji lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.  

5.3 V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja oz. izvajalca nagradne akcije ter zaposleni 
v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije. 

 

5.4 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (tj. svoj video posnetek) jamči, da je vsebina, ki jo objavi na FB 
njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na 
avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na videoposnetku za javno objavo. Izvajalec oz. 
organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo pošiljatelja, poslane 
vsebine ne objavi. 

 
 
6. OBVEZNOSTI ZMAGOVALCEV NAGRADNE AKCIJE 
Nagrajenec je dolžan na poziv izjavalca nagradne akcije posredovati svoje podatke. 
 
Obvezni podatki so:  

- ime in priimek, 
- stalni naslov, 
- telefonska številka, 
- elektronski naslov, 

 
V primeru, da se nagrajenec ne oglasi izvajalcu nagradne akcije oz. da mu ni mogoče predati nagrade v roku 
treh delovnih dni, ima izvajalec pravico izbrati in razglasiti drugega nagrajenca. Prvotni nagrajenec tako 
izgubi vso pravico do nagrade. 
 
 
7. NAGRADNI SKLAD 
7.1 Nagradni sklad:  

1.     teden: večerja za tri osebe s trihodnim menijem v Gostilni pri šefu in 3 x 3-mesečni voyo dostop 
(vsak sodelujoči v zmagovalni ekipi prejme 3-mesečni VOYO dostop) 

2.    teden do vključno 14. tedna: vsak teden zmagovalec prejme večerjo s trihodnim menijem v Gostilni 
pri šefu za dve osebi in 1x 3-mesečni VOYO dostop. Tako bomo podelili 13 večerij za dve osebi in 13 
3-mesečnih VOYO dostopov. 

 
7.2 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. 
 
7.3 Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato nagrajenec ne plača akontacije za dohodnino v skladu z 
določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini.  
 
 
 



8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 
8.1 Udeleženci nagradne akcije dovoljujejo objavo osebnih podatkov, fotografij in videoposnetkov v različnih 
medijih, za kar od izvajalca ne bodo zahtevali plačila. 
 
8.2 Vsak udeleženec nagradne akcije izvajalcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko 
zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Izvajalec 
lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in 
statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za 
raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Izvajalec se 
zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne 
akcije ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem (oz. sponzorjem). 
 
7.3 Uporabnik z objavo svojih vsebin na Facebook profilu Vid in Pero šov dovoljuje podjetju PRO PLUS, d. o. 
o. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja PRO PLUS, d. 
o. o. in njej povezanih pravnih oseb. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja 
na Facebook profilu Vid in Pero šov, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice 
tretjih. 
 
 
8. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE 
8.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne akcije. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci 
pošljejo na vidinperosov@pop-tv.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v 
zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. 
 
8.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 
 
9. SPREMEMBE  
9.1 Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na 
strani javnosti. 
 
9.2 Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih nagradne akcije obveščal udeležence z objavami na FB 
profilu Vid in Pero šov. 
 
 
 
Ljubljana, 21. 3. 2014 


