PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V PROGRAMU
»Dedek Mraz obdaruje Jesenice”

1. člen: Organizator
Organizator dogodka je Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice ob sodelovanju z
Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice in Zveze društev prijateljev
mladine Jesenice, Pod gozdom 2, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: organizator).
2. člen: Namen
Organizator v okviru novoletnih praznovanj objavlja program »Dedek Mraz obdaruje Jesenice« z
namenom obdarovanja otrok do 10 leta starosti v občini Jesenice in tesnejšega povezovanja organizacij
in lokalne skupnosti. Dogodek ni javni shod ali javna prireditev. Organizator ne poziva k zbiranju oseb.
3. člen: Trajanje
Dedek Mraz bo s kočijo obkrožil Jesenice in na tej poti obdaroval pomembnejše organizacije v občini.
Kočija gre na pot 29.12.2020 ob 16:00 uri s Hrušice (Belo polje) vse do glavne avtobusne postaje na
Koroški Beli, kjer obrne in se preko Trebeža ter Tomšičeve cesta vrača proti centru mesta. Celotna pot
bo trajala do tri ure. Obdarovanje otrok pa bo steklo po dogodku, torej od 29.12.2020 do 31.12.2020.
4. člen: Obdarovanci
V programu lahko sodelujejo otroci do 10 leta starosti, ki v celoti izpolnijo pismo Dedku Mrazu in ga
pošljejo po pošti na naslov Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice najpozneje
do 24.12.2020. Pismo lahko odložijo tudi v nabiralnik Dedka Mraza, ki bo do vključno 23.12.2020
postavljen v veži Občinske knjižnice Jesenice. Vsak otrok do 10 leta s prebivališčem v občini Jesenice,
ki bo napisal in pravočasno oddal čitljivo pismo z vsemi podatki lahko prejme le eno darilo.
Obrazec za pismo bo objavljen na spletni strani organizatorja. Na voljo bo tudi na spletnih straneh
podpornikov programa.
5. člen: Darilni sklad
V darilnem skladu je 1000 daril. Darila so na razpolago za obdarovanje do izčrpanja darilnega sklada.
Pisma bodo razvrščena po prispetju. Nepravočasno prispela in nepopolna ter nečitljiva pisma bodo
izločena.
8. člen: Prevzem darila
Izpolnjeno z vsemi potrebnimi in čitljivimi podatki in pravočasno oddano pismo Dedku Mrazu je pogoj
za prevzem darila. Vsem, ki bodo poslali pismo in svoje ime, priimek, točen naslov, starost in kontaktno
telefonsko številko zakonitega zastopnika bo Dedek Mraz preko svojih pomočnikov poslal darilo na

domači naslov ali pa ga po dogovoru pustil pred vrati. Obrazec pisma je sestavni del teh pravil.
Obdarjenca mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega
pooblastila pravico, da mladoletno osebo zastopa.
Organizator dogodka si pridržuje pravico, da ne podeli darila, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- obdarovanec ne izpolni pogojev za prevzem darila (ne odda pravočasno pisma, ni čitljivo …),
- se ugotovi, da je uporabnik sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji programa obdarovanja.
Skladno z veljavnimi odloki zbiranje ni dovoljeno, zato morajo obdarovanci vzdrževati razdaljo
in spoštovati ukrepe ter darilo prevzeti na domu.
10. člen: Sprememba pravil
Organizator si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje programa, če to zahtevajo
vsebinski ali tehnični vzroki, kot tudi, če se spremenijo ukrepi za preprečevanje okužbe covid-19.
11. člen: Varstvo osebnih podatkov
Zavod za šport Jesenice bo v pismih pridobljene osebne podatke obdeloval z namenom izvedbe
novoletnega programa obdarovanja otrok ter reševanja morebitnih reklamacij. Podatki bodo varovani in
hranjeni skladno Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih
podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa,
prenosljivosti in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim
varstvom pravic. Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi podatki, so voljo v Politiki
zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani https://www.zsport-jesenice.si/.
12. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo darila, ter za
udeležence, ki s sodelovanjem v programu priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila in pogoji programa so v času trajanja programa v celoti na vpogled na spletnem mestu Zavoda
za šport Jesenice. Komisija organizatorja bo morebitne napake reševala pravočasno in v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi program kot
celoto in ga z ustreznimi popravki ponovi.
Za vse morebitne spore iz naslova programa, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče
na Jesenicah.
Pravila pričnejo veljati z dnem, 18.12.2020.
Na Jesenicah, 15.12. 2020
Zavod za šport Jesenice

