
Očistimo Slovenijo 2012
 

Pravilnik natečaja »Smetovno povabilo«
 
 

1. člen
Organizatorji natečaja

Nosilec natečaja je Društvo Ekologi brez meja, Grablovičeva 52, 1000 Ljubljana, medijski 
partner natečaja pa je Delo, d. d., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, in sicer NeDelo in www.delo.si. 
Pokrovitelj nagrad natečaja pa je Kolosej.

Natečaj je eden izmed spremljevalnih dogodkov projekta Očistimo Slovenijo 2012.

 

2. člen
Namen natečaja

Z natečajem želimo motivirati ljudi k čim večji udeležbi akcije Očistimo Slovenijo 2012. V 
ta namen vabimo k ustvarjanju posebnih vabil, ki bodo na ustvarjalen način vabila vaše 
prijatelje, znance in sosede v občini na akcijo Očistimo Slovenijo 2012. Vabilo v fizični obliki 
bo imel občinski organizator akcije možnost razstaviti v svoji občini v mesecu marcu 2012. 
Če pa bo ustvarjalec vabila le-to tudi fotografiral in se z njim prijavil na nagradni natečaj 
Smetovno povabilo, pa ima možnost osvojiti tudi privlačne nagrade, vabila pa tako postanejo 
ne samo vabila posameznih občin, ampak preko spleta, kjer se bodo zbirala, dostopna v 
vpogled tudi drugim.

 

3. člen
Predmet natečaja

 
Predmet natečaja je slikovni posnetek vabila na akcijo Očistimo Slovenijo 2012. Način 
izdelave vabila ni pomemben, ključnega pomena je, da vabi na akcijo in na vidnem mestu 
vsebuje jasen zapis datuma akcije (24. marec 2012) in njen logotip. Vabilo je potrebno za 
sodelovanje na natečaju fotografirati in ga poslati na objavljen email.

 

4. člen
Kako se sodeluje

 

V nagradnem natečaju lahko sodeluje vsak prebivalec Slovenije, ki želi ustvariti vabilo na 
akcijo OS 2012 in se lahko opredeli v eno izmed spodaj opisanih treh kategorij. Na natečaj 
se prijavi tako, da ustvari vabilo, ga fotografira in fotografijo, skupaj z izpolnjeno prijavnico 
(dodaj link do prijavnice; prijavnica pa se nahaja tudi na FB Nedelo in na www.delo.si), pošlje 
na mail ocistimo@delo.si. 

Kategorije:

1. Vrtci - Vrtčevska skupina do 25 otrok
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2. Šole - Šolska skupina do 25 otrok

3. Ostali - Skupina ostalih posameznikov do 5 ljudi

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene ali honorarno zaposlene 
pri organizatorju nagradnega natečaja Društvu Ekologi brez meja in pri medijskem partnerju 
natečaja Delo, prav tako pa tudi ne vsi njihovi ožji družinski člani.  

 

5. člen
Izbor najboljših fotografij vabila

 
Vse prispele fotografije vabil se bodo s pomočjo moderatorja FB Nedela v času trajanja 
natečaja 1x na teden (točni datumi nalaganja so opredeljeni spodaj) nalagale v zato 
ustvarjene tedenske zavihke na FB Nedelo (http://www.facebook.com/pages/NeDelo/
190997337665612), in sicer vedno v treh kategorijah (vrtci, šole, drugi). Vsak teden pa bo 
nekaj naključnih fotografij tudi objavljenih na spletni strani www.delo.si/fotozgodbe, prav 
tako pa tudi v tiskani izdaji Nedela.

Datumi tedenskega nalaganja fotografij:

- 29. januar 2012

- 5. februar 2012

- 12. februar 2012

- 19. februar 2012

Ko bodo fotografije naložene na zavihek, se bo odprlo tudi glasovanje po posameznih 
tedenskih zavihkih in kategorijah. Glasovanje bo potekalo od dneva, ko se bodo fotografije 
naložile v zavihek pa vse do konca natečaja.

Vsi oddani glasovi se bodo na koncu natečaja sešteli in določili finaliste v posameznih 
kategorijah. Izmed teh bo strokovna komisija določila zmagovalce, v vsaki kategoriji po 
enega, ki bodo zato tudi prejeli nagrade.

Posebna nagrada pa bo pripadala tudi srečnemu izžrebancu, ki bo izbran izmed tistih, ki 
bodo glasovali za fotografije vabil na FB Nedelo.

 

6. člen
Trajanje natečaja oz. časovnica

 
Nagradni natečaj traja od 20. januarja 2012 do 19. februarja 2012, zato je 19. februar 2012 
zadnji rok za prijavo. Glasovanje pa bo omočeno do 26. februarja 2012.

Zasedanje komisije bo v tednu od 27. februarja naprej 2012.
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Rezultati natečaja bodo znani najkasneje 5. marca 2012, zmagovalci pa bodo nagrado prejeli 
na zaključni prireditvi akcije Očistimo Slovenijo 2012, ki se bo zgodila 5. aprila 2012.

 
7. člen
Komisija

 
Člani komisije: Voranc Vogel (Delo), Urša Dolinšek in Nina Avsec (Ekologi brez meja), Mojca 
Mavec (ambasador akcije Očistimo Slovenijo 2012)

 

8. člen
Nagrade

Pokrovitelj nagrad je Kolosej.

 

Nagrade bodo prejeli zmagovalci posamezne kategorije.

 

Nagrade so: 

● Nagrada za kategorijo Vrtci: ogled predstave za otroke v vrtcu (skupina do 25 otrok)
● Nagrada za kategorijo Šole: ogled predstave za šolske otroke (skupina do 25 otrok)
● Nagrada za kategorijo Drugi: bowling za do 5 oseb

* Ogledne predstave bodo potekale skupaj z ogledi drugih skupin, spored predstav bo zmagovalcem 
poslan naknadno. Zmagovalci izberejo iz tega seznama predstavo po svoji želji.

Za prevoz otrok poskrbijo nagrajenci.

 

Posebna nagrada pa bo pripadala tudi srečnemu izžrebancu, ki bo izbran izmed tistih, ki bodo 
glasovali za vabila. Izžrebali ga bomo po zaključku trajanja natečaja. 

● Ta nagrada je: 2 vstopnici za ogled predstave po lastni izbiri.

 

Nagrad ni možno zamenjati za gotovino.  

 

9. člen
O prevzemu nagrad

Nagrajenci bodo o tem obveščeni po mailu najkasneje na dan 5. marec 2012, prav tako bo na 
spletni strani www.delo.si kot tudi na zidu FB Nedelo objavljen izzid natečaja na isti dan.

Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na zaključnem dogodku projekta Očistimo Slovenijo 
2012, ki se bo zgodil 5. aprila 2012, o tem bodo podrobno obveščeni po mailu. 

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo 
nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor 
se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te 
pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, ki ga 
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določita organizatorja, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.   

 

10.  
11. člen

Avtorske pravice 

Avtor jamči, da je idejna zasnova vabila kot tudi njegova izdelava  v celoti njegovo avtorsko 
delo, prav tako je avtorsko delo fotografija vabila. Avtor jamči, da z avtorskimi deli ni kršil 
nobenih avtorskih pravic in/ali katerih koli drugih pravic tretjih oseb ter da v razmerju do 
organizatorjev nagradnega tekmovanja, v zvezi s katero koli pravico, ki sta jo organizatorja 
pridobila, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov, tudi 
avtorskemu honorarju.

Avtorske pravice vabila in fotografij vabila obdrži avtor.

Avtor lahko kadar koli zahteva odstranitev (preklic) objave svoje fotografije vabila s FB 
Nedelo oz. odstop z natečaja, kar lahko zahteva le avtor sam. Zahtevek za odstop mora 
biti poslan z istega e-naslova, kot je bila poslana prijavnica, poslati pa ga mora na naslov 
ursa.dolinsek@ocistimo.si. 

Avtor podeljuje organizatorju pravico do uporabe vabila v fizični obliki kot tudi fotografij 
vabila za namene obveščanja javnosti o poteku in rezultatih natečaja v lastnih medijih in 
drugih kanalih javnega obveščanja kot tudi za namene vabljenja vseh prebivalcev Slovenije k 
udeležbi čistilne akcije OS 2012. Avtorju pripada pravica do označbe avtorstva na mestih, kje 
je to mogoče (npr. na spletni strani).

Avtor, ki sodeluje v nagradnem tekmovanju, prav tako soglaša z objavo fotografij, video 
posnetkov ter svojega imena in priimka s prireditev v vseh medijih.

 

12. člen
Pravice organizatorjev natečaja

Prejete fotografije vabil z neprimernimi motivi organizatorji brez pojasnila ne naložijo na FB 
Nedelo, prav tako brez pojasnila odstranijo s FB Nedela fotografije vabil tistih avtorjev, za 
katere obstaja sum, da so si pri glasovanju pomagali na nezakonit način ali drug nedovoljen 
način. 
Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako fotografijo vabila, katerih vsebina 
bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k 
nemoralnim ali nezakonitim dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da 
fotografijo vabila ne naloži na zid FB Nedela (brez presoje o spornosti oz. neprimernosti) ali 
takega sodelujočega brez kakršnih koli obveznosti izloči iz natečaja.  

Organizator nagradnega natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične 
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo 
objavljene na spletni strani natečaja.  

13. člen
Varstvo osebnih podatkov 

S prijavo na natečaj prijavljeni dovoljuje, da organizatorji za izvedbo natečaja in objavo 
rezultatov shranjujejo njegove podatke. Prijavljeni ima pravico do vpogleda in popravka 
svojih osebnih podatkov ter lahko kadarkoli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno 



prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator zagotavlja 
varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o varstvu 
potrošnikov.  

14. člen
Informacije in reševanje sporov

Vse morebitne reklamacije v zvezi z natečajem ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na 
elektronski naslov ursa.dolinsek@ocistimo.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s to 
nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.  

 

Ljubljana, 20. januar 2012 
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