
 

 

Splošni pogoji natečaja z nagradno igro #DanZDomačinom 

 

SPLOŠNA DOLOČILA 

Organizacija, ki organizira natečaj z nagradno igro, je Turistično združenje Izola, g.i.z., 
Sončno nabrežje 4, 6310 Izola, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Natečaj z nagradno 
igro poteka od 1. aprila 2022 do vključno 24. aprila 2022. 

Sodelujoči v natečaju in nagradni igri so vsi, ki izpolnijo obrazec za prijavo in označijo, da se 
strinjajo s splošnimi pogoji natečaja. 

NAMEN NATEČAJA IN NAGRADNE IGRE 

Namen natečaja z nagradno igro (v nadaljevanju natečaj) je širjenje prepoznavnosti 
destinacije Izola ter promocija blagovne znamke Visit Izola in Love Istria. 

V sodelovanju z izbranci natečaja bo Turistično združenje Izola ustvarilo fotografije in video 
materiale, ki bodo skupaj z njihovimi osebnimi zgodbami in zgodbami domačinov 
(Izolank/Izolanov) uporabljeni v akcijah trženjskega komuniciranja na slovenskem in tujih 
trgih, na katerih organizator trži blagovno znamko Visit Izola in Love Istria. 

KDO LAHKO SODELUJE V NATEČAJU 

V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne osebe, ki izpolnijo obrazec, posredujejo video 
predstavitev in sprejmejo pogoje sodelovanja v natečaju. 

Sodelujoči so dolžni pred začetkom sodelovanja v natečaju prebrati pogoje sodelovanja. 
Organizator smatra, da so sodelujoči s prijavo na natečaj seznanjeni s pogoji sodelovanja. V 
natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in z njim povezanimi podjetji oz. 
organizacijami ter njihovi družinski člani. 
Sodelovanje v natečaju ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka prek spletne trgovine 
Visit Izola ali z aktivnostjo na socialnih omrežjih Visit Izola. Sodelujoči sami nosijo stroške 
sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov za nalaganje video posnetka, dostopa do 
svetovnega spleta …). 

NAČIN SODELOVANJA V NATEČAJU 

Sodelujoči se prijavi na natečaj tako, da do nedelje, 24. aprila 2022 do 23:59 v obrazec na 
spletni strani www.visitizola.com vpiše svoje podatke (ime, priimek, e-naslov, kraj bivanja), in 
naloži zahtevan predstavitveni video, ter označi, da se strinja s splošnimi pogoji natečaja. 

Video, ki ga sodelujoči posname  in odda ob prijavi, mora biti njegovo avtorsko delo, podatki, 
ki jih v video predstavitvi navaja, pa resnični.  

 

http://www.visitizola.com/


 
Video predstavitev naj ne bo daljša od 2 minut, in naj vključuje naslednje:  

- Predstavitev sodelujočega (kdo je – ime, priimek, od kod prihaja, kaj počne v življenju, s 
čim se ukvarja kakšni so njegovi interesi, hobiji, …). 

- S katerim domačinom si želi preživeti dan – z Rozano ali Sanelo. 
- Zakaj si želi preživeti dan z izbranim domačinom.  
- Zakaj si želi odkrivati Izolo skozi oči izbranega domačina.  
- Zakaj je ravno on pravi kandidat za izbor v nagradnem natečaju.  
- Koga bi vzel s seboj na obisk v Izolo (ni obvezno; sodelujoči se lahko odloči, da se 

obiska udeleži tudi sam).  

Sodelujoči se lahko na natečaj prijavi samostojno, lahko pa v predstavitvenem videu navede, 
da bi s seboj pripeljal še eno osebo in / ali največ dva otroka, stara več kot 6 let. 

S sodelovanjem na natečaju se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane 
izbranec na natečaju ali izžrebanec v nagradni igri, organizator objavi njegovo ime in priimek 
ter predstavitveni video na spletnem mestu www.visitizola.com in na Facebook / Instagram 
profilu Visit Izola. Prav tako v naprej soglaša, da v primeru izbora dovoljuje snemanje vseh 
aktivnosti na dan druženja z izbranim domačinom in uporabo materialov v promocijske 
namene Turističnega združenja Izola.  

 

IZBOR NAGRAJENCEV 

3-članska komisija Turističnega združenja Izola bo med prispelimi prijavami izbrala po enega 
izbranca za vsakega domačina. Skupaj bosta torej izbrana 2 izbranca, ki bosta komisijo 
najbolj prepričala z navdihujočo video predstavitvijo in razlogi, zakaj si želita preživeti dan v 
Izoli.  

V kolikor prijave ne zadostujejo vsem kriterijem, si Turistično združenje Izola pridržuje 
pravico, da izbere manj kot 2 izbranca, hkrati pa si pridržuje pravico, da izbere več kot 2 
izbranca. 

Med ostalimi prijavljenimi bo Turistično združenje Izola izbralo še deset nagrajencev, ki bodo 
prejeli darilce – Izolski paketek.  

  

TRAJANJE NATEČAJA IN NJEGOV POTEK 

Natečaj poteka od 1. 4. do 24. 4. 2022. 

Sodelujoči mora prijavo oddati do nedelje, 24. 4. 2022 do 23:59 preko spletnega obrazca na 
www.visitizola.com.  

Izbrance bo Turistično združenje Izola obvestilo po e-pošti, predvidoma v tednu med 25. in 
29. 4. 2022. Izbranci bodo skupaj s svojimi video predstavitvami objavljeni na spletni strani 
www.visitizola.com in Facebook / Instagram profilu Visit Izola. 
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Z izbrancema bo Turistično združenje Izola izvedlo:  

- Enodnevno druženje z izbranim domačinom, ki bo snemano in fotografirano, in iz 
katerega bodo nastali krajši reportažni videi za socialna omrežja organizatorja (Visit 
Izola in Love Istria).  

- Turistično združenje Izola bo krilo vse stroške na dan druženja z domačinom, ne bo 
pa krilo stroškov prihoda na destinacijo.  
 

Aktivacija bo potekala predvidoma med 8. in 29. 5. 2022. Točen termin bosta izbrani 
sodelujoči in organizator definirala po izboru.  

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE 

Izbranci natečaja bodo prejeli: 

• Dan z domačinom: brezplačno enodnevno druženje z domačinom, ki vključuje voden 
ogled izbranih izolskih točk, odkrivanje Izole skozi oči lokalcev, brezplačen vstop v 
muzeje/ogled znamenitosti, brezplačno hrano, in pijačo, ter vse ostale aktivnosti, ki se 
bodo odvijale na dogovorjeni dan.  

• Izbrancema bo Turistično združenje Izola podarilo še vikend paket (nočitev in zajtrk) v 
času izvedbe enodnevnega druženja v eni od izolskih nastanitev (najmanj 3-zvezdični 
namestitvi).  

• Profesionalne foto in video materiale, ki bodo nastali v času dneva z domačinom. 

Med ostalimi prijavljenimi bo Turistično združenje Izola izžrebalo še deset nagrajencev, ki 
bodo prejeli Izolski pakete, ki vključuje 2 vstopnici za Izolano – hišo morja in kapo s šiltom 
(Visit Izola). 

Izbranci in izžrebanci bodo objavljeni predvidoma v tednu med 25. in 29. 4. 2022, na spletni 
strani www.visitizola.com in/ali Facebook / Instagram profilu Visit Izola. O nagradi in pogojih 
prevzema nagrade bodo predvidoma v tednu med 25. in 29. 4. 2022 tudi obveščeni prek e-
naslova, ki so ga oddali pri prijavi na natečaj. 

Izbranci morajo organizatorju potrditi sodelovanje najkasneje do petka, 29. 4. 2022 do 12. 
ure. V kolikor tega ne storijo, si organizator pridržuje pravico, da izbere novega 
sodelujočega. 

V kolikor izbranec prekliče sodelovanje po potrditvi, si organizator pridržuje pravico izbire 
novega sodelujočega. 

Izžrebanci morajo organizatorju najkasneje do ponedeljka, 2. 5. 2022, posredovati osebne 
podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko) ter ostale zahtevane podatke. Če izžrebanci 
ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, se nagrada, Izolski paketek ne podeli. V takem 
primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. 

Nagrade niso prenosljive in niso izplačljive v gotovini. 

Nagrade za izžrebance bo organizator poslal po pošti na posredovane naslove, najkasneje v 
roku 30 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade. Možen je tudi poseben dogovor med 
organizatorjem in izžrebancem za drugo mesto prevzema nagrade. 

http://www.visitizola.com/


 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, tudi v primerih, če: 

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
• se ugotovi, da je sodelujoča oseba v igri sodelovala v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradne igre.  

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za 
nedelovanje, 

• nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, 
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 
uporabo storitve, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja na natečaju, 
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe natečaja, 
pošiljanje e-novic in za statistično obdelavo. Izbranci in njihove video zgodbe ter promocijski 
materiali, nastali na natečaju #DanZDomačinom, bodo lahko objavljeni tudi v medijih. S 
sodelovanjem se sodelujoči strinjajo, da jim lahko organizator pošilja brezplačna splošna 
obvestila glede natečaja preko elektronske pošte do preklica. 

Sodelujoči, ki pri prijavi na natečaj vnese svoj e-naslov in se prijavi na e-novice Visit Izola, 
organizatorju dovoljuje, da njegov e-naslov uporablja za namene neposrednega trženja do 
preklica. Z e-novicami Visit Izola prijavljeno osebo do preklica obvešča o novostih in 
ugodnostih v ponudbi na spletu in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in 
drugih promocijah. S prijavo na e-novice se sodelujoči vpiše v seznam prejemnikov e-novic. 
Več informacij navaja Pravilnik o zasebnosti (https://www.visitizola.com/pdf/splosni-
pogoji.pdf).  

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z vsakokratno veljavno 
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da osebnih 
podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe natečaja 
in nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih 
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Sodelujoči lahko v času trajanja natečaja prekliče sodelovanje na natečaju, s čimer bodo 
njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v 
natečaju mora podati zahtevek na elektronski naslov: tic.izola@izola.si.  

Sodelujoči, ki je na natečaju vpisal svoj e-naslov za prejemanje e-obvestil organizatorja, lahko 
od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati 
njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za 
odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti, ali pisno na 
tic.izola@izola.si ali na naslov Turistično združenje Izola, g.i.z., Sončno nabrežje 4, 6310 
Izola. 
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PLAČILO DOHODNINE 
Izbranci in izžrebanci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo 
zanje odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila 
dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme izbrancev in izžrebancev. 

KONČNE DOLOČBE 
S sodelovanjem na natečaju se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Denarno izplačilo 
nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si 
pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 
vzroki na strani javnosti. 
Pritožbe in reklamacije v zvezi z natečajem lahko udeleženci pošljejo na 
naslov tic.izola@izola.si.  

 

Izola, 31. 3. 2022 
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