
 
 

KKS KABEL KAMNIK, d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik, ID za DDV: SI62801384, MŠ: 8338698000 

PRAVILA NAGRADNE IGRE »#mipohodniki« 

 
1. Uvodne določbe 

S pravili nagradne igre so urejena določila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre »#mipohodniki«, ki 

jo organizira KKS KABEL KAMNIK, d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik, ID za DDV: 

SI62801384 (v nadaljevanju »organizator«). 

 

2. Trajanje nagradne igre in podelitev nagrade 

Nagradna igra poteka od 11.9.2019 do 1.10.2019, ko bo na FB profilu Modrih novic potekalo glasovanje za 

najboljšo fotografijo. Nagrada se podeli po dogodku. 

 

3. Udeleženci nagradne igre in pogoj za sodelovanje 

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri ni 

dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v družbi KKS KABEL KAMNIK, d.o.o., kot tudi ne 

njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba 

s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji tako, da utrinek s poti na Sv. Primoža objavi na svojem Instagram 

ali Facebook profilu in jo opremi s ključnikom #mipohodniki. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne 

igre. Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno 

igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

4. Navodila nagradne igre in nagrajenci  

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da slika utrinek s poti na Sv. Primoža, sliko objavi na svojem 

Instagram ali Facebook profilu ter jo opremi s ključnikom #mipohodniki. Ob tem je seveda pomembno, da ima 

odprt profil, sicer se fotografije ne bo videlo. Izmed vseh slik, ki bodo opremljene s ključnikom #mipohodniki, 

bodo v uredništvu Modrih novic v ponedeljek, 23.9.2019 izbrali dve najboljši fotografiji ter ju naslednji dan 

objavili na FB profilu Modrih novic. Tam bo en teden, torej do torka, 1.10.2019 potekalo glasovanje za 

najboljšo fotografijo. Nagrajenec in prejemnik nagrade bo eden, in sicer tisti, katerega slika bo prejela največ 

glasov. Nagrajenec bo 2.10.2019 razglašen in objavljen na FB profilu Modrih novic. Organizator bo nagrajenca 

o prejeti nagradi obvestil preko zasebnega sporočila na Instagram ali Facebook profilu, še isti dan razglasitve.  

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja in izrecno dovoljuje objavo njegovega imena in priimka v 

okviru te nagradne igre.  

 

5. Nagrade nagradne igre 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil eno nagrado, in sicer LED TV 43˝ Philips 43PUS6504. Pravice 

prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za izplačilo v gotovini. 

 

6. Izključitev iz nagradne igre 

V primeru kršitve teh pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da kršitelje 

izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.  

 

7. Obveznost o dohodnini 

Nagrada je predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo odvedel organizator 

nagradne igre, pod pogojem, da mu bo nagrajenec ob prevzemu nagrade podal svojo davčno številko. 
 

  


