
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Best food photography 

 

1. Organizator nagradne igre    

Organizator nagradne igre Best food photography (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Turizem 

Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).     

  

2. Namen nagradne igre    

Namen nagradne igre je promocija kulinarične ponudbe v Ljubljani. 

 

3. Trajanje nagradne igre    

Nagradna igra traja od 2. 11. 2018 od 0:00 do 30. 11. 2018 do 23:59.    

 

4. Sodelovanje v nagradni igri    

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. S 

sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje 

sodelovanja.   

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije. Sodelujoči 

lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej tako, da pošlje zahtevek o 

preklicu na e-poštni naslov urednistvo@visitljubljana.si ter izbriše svojo fotografijo z Instagrama. V 

tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z 

njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner 

oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši 

oziroma posvojitelji) ter zaposlenim v oglaševalski agenciji Futura DDB in njihovim ožjim družinskim 

članom. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.    

 

5. Potek nagradne igre   

Nagradna igra poteka na Instagram profilu @gourmet_ljubljana. V nagradni igri uporabnik sodeluje 

tako, da objavi fotografijo jedi s ključnikom #gourmetlj. 

 

6. Izbor nagrajencev    

Med vsemi sodelujočimi bo strokovna komisija vsak teden izbrala zmagovalca.  

Organizator bo nagrajence objavil na Instagram profilu @gourmet_ljubljana vsak četrtek. 

 

mailto:urednistvo@visitljubljana.si


7. Strokovna komisija 

Člani strokovne komisije so: predstavnik Turizma Ljubljana, predstavnik Future DDB, neodvisni 

strokovnjak. 

 

7. Nagrade    

Zmagovalec prejme knjigo TASTY slastno & strastno ter kuharski predpasnik. 

8. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad  

Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni prek osebnega sporočila na Instagramu ter javno na 

Instagram profilu @gourmet_ljubljana. Organizator jim bo v obvestilu o nagradi javil, do kdaj morajo 

potrditi prejem nagrade. Če tega ne storijo v zapovedanem roku, jim pravica do nagrade zapade.  

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci izrecno 

dovoljujejo, da jih organizator javno označi na Instagram profilu @gourmet_ljubljana. 

 

9. Obdavčitev nagrad    

Nagrada ne presega vrednosti 42 EUR in tako ni predmet obdavčitve.  

 

10. Odgovornost    

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri 

izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne 

prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli 

tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je 

strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki 

jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične 

napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).  V primeru 

okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo 

nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče prek Instagrama in, če je to potrebno, tudi na 

druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev 

organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za 

vse sodelujoče.    

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi 

strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka 

prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča. 

 

11. Izključitev iz nagradne igre    

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje 

iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v 

nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače 

pridobivale koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo 

vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi 



sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem prek profesionalne 

službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre se lahko nagrajencu 

naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor 

naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico 

od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.    

  

13. Reševanje sporov    

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno 

sodišče v Ljubljani.    

 

14. Objava in spreminjanje pravil    

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na strani www.gourmet-lj.si, organizator pa si 

pridržuje pravico, da jih lahko kadarkoli spremeni. 

 

Ljubljana, 25. 10. 2018 

 

Turizem Ljubljana 

Krekov trg 10 

1000 Ljubljana 

 

 


