Pravilnik projekta Svetovni dan zemlje
1. člen: Organizator
Organizator projekta je podjetje Holding Slovenske elektrarne d. o. o., Koprska ulica 92, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju organizator ali HSE).
2. člen: Namen
Organizator objavlja projekt v ustvarjalno-izobraževalne namene otrok v slovenskih vrtcih in
obiskovalcev spletnega mesta www.modri-jan.si.
3. člen: Trajanje nagradnega natečaja
Projekt bo potekal od 21. 3. 2014 do 25. 4. 2014.
4. člen: Objava
Projekt je objavljen na spletni strani www.modri-jan.si. Sodelovanje je omogočeno slovenskim
vrtcem.
5. člen: Sodelovanje
Vrtci prejmejo vabilo/obvestilo o projektu. Tisti vrtci, ki se za izvedbo projekta odločijo, pošljejo
fotografijo na e-naslov modri-jan@hse.si najkasneje do 25. 4. 2014.
6. člen: Udeleženci nagradnega natečaja
Udeleženci projekta so lahko vsi uradno registrirani vrtci v Sloveniji, ki bodo pravočasno oddali
fotografijo in podatke o vrtcu oziroma sodelujoči skupini.
7. člen: Nagrada
Komisija bo med vsemi prispelimi fotografijami, ki bodo opremljene s podatki vrtca oziroma skupine
izbrala tri (3) vrtce oziroma skupine, ki jih bo nagradila.
8. člen: Komisija
Komisijo sestavljajo:
Majna Šilih – predsednica komisije
Petja Rijavec – članica komisije
9. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo
nagrad, ter za udeležence, ki s posredovanjem podatkov za ta nagradni natečaj priznavajo ta pravila
in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja
natečaja v celoti na vpogled na spletnih straneh www.modri-jan.si. Organizator nagradne igre si
pridržuje pravico, da kadarkoli med potekom nagradne igre spremeni ali doda posamezen člen
pravilnika.
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in
druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo HSE. V primeru hujše kršitve tega pravilnika
lahko komisija razveljavi nagradni natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi. Odgovorna
oseba, ki pošlje podatke organizatorju avtomatsko dovoljuje uporabo vseh prejetih materialov na
spletni strani www.modri-jan.si in na drugih materialih podjetja HSE d.o.o.
10. člen: Soglasje
Vzgojitelji s posredovanjem podatkov dajejo organizatorju soglasje, da se podatki uporabljajo in
računalniško obdelujejo za potrebe tega nagradnega natečaja. Prav tako dajejo soglasje, da lahko
organizator vse prejete materiale v povezavi z nagradnim natečajem brez omejitev uporablja na
svojih spletnih straneh in drugih materialih.
11. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim natečajem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
12. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 21. 3. 2014.

