PRAVILA IN POGOJI SPLETNE NAGRADNE IGRE Zaobljuba.si: Najlepša poroka leta
1. Organizator nagradne igre je ENKI d. o. o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. Pokrovitelj
nagradne igre je S. OLIVER S L O d.o.o., Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka
od 10. januarja do vključno 31. januarja 2018 na spletnem portalu Zaobljuba.si. Šteti bojo vsi
glasovi oddani v tem terminu.
2. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so svojo poroko delili na Zaobljuba.si od 31. 01. 2017 do 10.
01. 2018.
3. Do vključno 31. januarja 2018 lahko sodelujete v spletni nagradni igri in osvojite darilni bon v
vrednosti 300€ pokrovitelja S. OLIVER S L O d.o.o.. Za nagrado se potegujejo vsi, ki so delili
svojo poroko na www.zaobljuba.si/poroke od 31. 01. 2017 do 10. 01. 2018.
4. Posamezno poroko bomo ocenjevali po dveh kriterijih: na podlagi ocene strokovne žirije in
glasu ljudstva. Poroka, ki bo prejela največ glasov ljudstva bo prejela naziv »Najlepša poroka
leta 2017«. Poroka, ki bo prejela največ glasov strokovne žirije bo prejela naziv »Najlepša
poroka leta 2017 – po oceni strokovne žirije« .
5. Predstavniki žirije (vsi ponudniki poročnih storitev na Zaobljuba.si) bodo posamezne poroke
ocenjevali preko spletnih vprašalnikov.
6. Ljudstvo oziroma uporabniki portala Zaobljuba.si bodo posamezne poroke ocenjevali na
spletni strani www.zaobljuba.si. Ocenili bodo lahko več porok. Za vsako fotografijo
posamezne poroke bo posameznik lahko oddal glas enkrat na dan. Vrstni red predstavljenih
porok na spletni strani www.zaobljuba.si je določen z dnem objave poroke.
7. Nagrado ter naziv »Najlepša poroka leta 2017« prejme tisti par, čigar poroka je prejela
največje število glasov uporabnikov portala Zaobljuba.si. Naziv »Najlepša poroka leta 2017 –
po oceni strokovne žirije« prejme tisti par, čigar poroka je prejela največ glasov strokovne
žirije. V končnem seštevku se štejejo podeljeni všečki posamezne poroke in glasovi
strokovne žirije.
8. Izžrebanec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti, nagrado pa bo po predhodnem
dogovoru prevzel pri organizatorju nagradne igre. Nagrajenec bo najkasneje 10. 02. 2018
objavljen na Facebook strani Zaobljuba.si.
9. Če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki neresnični, si pridržuje pravico,
da prijavo izloči, to zavede v zapisnik, nagrado pa podeli naslednje uvrščenemu paru.
Organizator si pridržuje pravico do izločitve poroke iz nagradne igre, pri kateri se kaže sum
nepravičnega generiranja všečkov. Sum izvajalec izkaže preko primerjave obiska poroke
preko sistemov za merjenje obiskanosti in podeljenih všečkov (ob vsakem obisku je lahko
podeljenih maksimalno 21 všečkov posamezne poroke - večje številno podeljenih všečkov ob

posameznem obisku pomeni izigravanje pravil nagradne igre, kar posledično lahko vodi v
izločitev poroke).
10. Podjetje ENKI d. o. o. se bo trudilo za nemoteno delovanje spletnih aplikacij in
obrazcev,vendar ne more biti odgovorno za škodo, ki bi lahko sodelujočemu nastala zaradi
motenega delovanja spletnega sistema.
11. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujočim so v
celoti zagotovljene pravice po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
12. Rezultati žrebanj so dokončni – pritožbe niso možne. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more
zoper družbo ENKI d. o. o. uveljavljati nobenega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade
ipd.). Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v denarju.
13. Če nagrajenec ne prevzame nagrade oz. se ne dogovori z organizatorjem za prevzem v roku
30 dni od razglasitve nagrajenca, se le-ta ne podeli.
14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadar koli in brez
predhodnega obvestila začasno prekine ali konča spletno nagradno igro ali del le-te. Prav
tako si uredništvo pridržuje pravico, da zavrne objavo poroke, če slednja ne ustreza
standardom objave (primerljiva kakovost že objavljenim porokam in objava skladno s pogoji:
http://www.zaobljuba.si/pogoji-uporabe).

15. Dohodnino za prejeto nagrado krije pokrovitelj nagradne igre v okviru vrednosti nagrade,
morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec.
Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade. Ob prejemu nagrade se mora
nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
16. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne
igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka
pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice.
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