Pravilnik nagradnega natečaja »NAJLEPŠE BOŽIČNO DREVO V
QLANDII« december 2018

1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradnega natečaja je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Organizator pri zasnovi in izvedbi natečaja sodeluje s
soorganizatorjem, podjetjem April 8 d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju soorganizator).

2. člen: NAMEN
Organizator izvaja nagradni natečaj z namenom vključevanja lokalne skupnosti v
promocijske aktivnosti posameznega nakupovalnega centra Qlandia. Natečaj poteka v
sklopu aktivnosti decembrske promocijske kampanje. Pri izvedbi natečaja se spodbuja zlasti
ustvarjalnost otrok, njihovo medsebojno sodelovanje in spoznavanje pomena soudeležbe pri
ustvarjanju praznične podobe ter s tem pozitivne klime v lokalnem okolju.

3. člen: OBJAV A
Nagradni natečaj je objavljen v vabilu k sodelovanju, ki bo poslano po elektronski in klasični
pošti izbranim slovenskim vrtcem v okolici posameznega nakupovalnega centra Qlandia ter
na spletni strani www.qlandia.si v ponedeljek, 12. 11. 2018.

4. člen: SODELOVANJE
K sodelovanju pri nagradnem natečaju se lahko prijavi posamezna skupina v povabljenem
vrtcu iz lokalnega območja nakupovalnih centrov Qlandia. Povabilo prejmejo preko
elektronske pošte na uradni e-naslov vrtca, ter pisno preko dopisa, ki bo poslan na uradni
fizični naslov vrtca. Prijavitelji ob prijavi sporočijo podatke vrtčevske skupine otrok (vrtec,
skupina, vzgojitelji, kontaktna oseba), ki bo ustvarjala dekoracijo. Upoštevane bodo prijave
prvih pet (5) vrtčevskih skupin z okolicea posameznega nakupovanega centra Qlandia
(Kamnik, Kranj, Krško, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj), skupno 35 prijav
vrtčevskih skupin.
Po potrditvi sodelovanja jim bodo poslana priporočila glede izdelave novoletnih okraskov,
predvidenih dimenzij, matrerialov in količine izdelkov ter natančna navodila o označevanju
avtorjev ter roku in naslovu dostave dekoracije.
Izdelke vrtčevskih skupin je potrebno poslati najpozneje do 28. 11. 2018 na naslov
posameznega nakupovalnega centra Qlandia, s pripisom »Nagradni natečaj za vrtce«.
Možen je tudi dogovor glede osebne dostave izdelkov (dostava na Upravo nakupovalnega

centra po predhodnem dogovoru in predaji kontaktnih podatkov na centru), prav tako do 28.
11. 2018. Ker spodbujamo ustvarjalnost otrok, se izdelki, pri katerih je izrazito opazno
pretežno delo odraslih oseb, ne bodo upoštevali v okviru izbora najboljših izdelkov.
Vsaka od sodelujočih vrtčevskih skupin (do 5 na posamezni nakupovalni center Qlandia) bo
okrasila po 1 božično drevo, ki bo namenjeno razstavi ustvarjenih okraskov. Drevesca se
bodo okraševala v petek, 30. 11. 2018, ob 16. uri v vsakem posameznem nakupovalnem
centru Qlandia (predhodna najava prihoda vodju centru). Pri okraševanju lahko po
predhodnem dogovoru sodelujejo tudi vzgojitelji sodelujočih vrtčevskih skupin.
Po zaključku natečaja (demontaži postavljenih smrečic) se prejeti novoletni okraski vrnejo
vrtcu (prevzem uredijo sami).

5. člen: SESTAVA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE IN IZBOR
NAJBOLJŠIH IZDELKOV
Zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko tekom trajanja natečaja zamenjajo. Člani komisije
enotno in po prosti presoji izmed razstavljenih drevesc izberejo najbolj kreativno okrašeno
celoto, katere avtorji (vrtčevska skupina) prejmejo nagrado. Po potrebi lahko uporabijo
metode glasovanja ali žreba.
Komisijo sestavljajo:




Nika Horvat, Qlandia marketing d.o.o.
Mojca Pavlišič, Qlandia marketing d.o.o.
Uroš Lavrič, director Zavoda Enostavno prijatelji

Izbira komisije je dokončna. Rezultat o izboru zmagovalnega božičnega drevesca bo
objavljen na spletni strani www.qlandia.si v sredo, 26. 12. 2018. Zmagovalna skupina se za
datum izvedbe glavne nagrade dogovori z organizatorjem. Vsi sodelujoči pa prejmejo
simbolične nagrade, ki jih podarja Qlandia Marketing d.o.o. in jih bo mogoče prevzetiamejo v
nakupovalnih centrih Qlandia. O datumu in načinu prevzema nagrad bodo obveščeni na enaslov.

6. člen: NAGRADA
Avtorji (vrtčevska skupina) zmagovalnega božičnega drevesca za nagrado prejme izvedbo
brezplačneo predstavo predstave za otroke v svojem vrtcu v izvedbi Zavoda Enostavno
Prijatelji. Vsi otroci in vzgojitelji, ki bodo sodelovali pri izdelavi okraskov, pa prejmejo
simbolične nagrade.

7. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z
nagradnim natečajem ter podelitvijo nagrad, ter za udeležence, ki s prijavo na ta nagradni
natečaj priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Poseben poudarek je
na doslednem upoštevanju roka oddaje ustvarjenih izdelkov (28. 11. 2018). Pravila in pogoji

nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na spletnih straneh
www.qlandia.si. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradni
natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi.
Prijavitelj, to je odgovorna oseba, ki prijavi vrtec oz. organizirano skupino otrok na natečaj in
pošlje izdelke (okraske) s tem dovoljuje uporabo prejetih materialov na spletnih straneh
www.qlandia.si, za priložnostne razstave izdelkov ter morebitno uporabo v drugih
promocijskih in informativnih materialih organizatorja. Prijavljeni in poslani izdelki se ne
vračajo. Izjemoma je to možno ob predhodnem dogovoru.
Prijavitelj ob prijavi dovoljuje organizatorju, da se njegovi kontaktni podatki shranijo na
primeren način in v skladu s področno zakonodajo, podatki pa se lahko uporabijo za potrebe
tega nagradnega natečaja in obveščanjem z zvezi s tem.

8. člen: REŠEVANJE REKLAM ACIJ
V primeru lažjih oblik nesoglasij oziroma nudenju vseh dodatnih informacij ali skepanju
dogovorov sta organizator in soorganizator vedno na voljo preko e-naslova info@april8.si.
Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bo
organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v
povezavi z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil
obligacijskega prava.

9. člen: SOGLASJE O VAROVANU OSEBNIH PODATKOV
Vzgojitelji s posredovanjem podatkov pri prijavi 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, ustvarjene
izdelke skupaj z imenom vrtca, vrtčevske skupine ter imenih in priimkih sodujočih vzgojiteljev
ter imenih sodelujočoh otrok pa fizično razstavi v nakupovalnih centrih Qlandia.

10. člen: VELJAVNOST PRAVIL
Pravila pričnejo veljati dne 12. 11. 2018 z objavo na spletnih straneh www.qlandia.si.

V Ljubljani, 12. 11. 2018
Qlandia marketing d.o.o.

