HO-HO-LOV!
Organizator nagradne igre je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost, Glavni trg 19, 8290
Sevnica, matična številka 2171724, davčna številka 59571098. S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi
pogoji nagradnih iger v organizaciji KŠTM Sevnica.
Namen nagradne igre je promocija kulturne in naravne dediščine občine Sevnica ter spodbujanje občanov k
preživljanju aktivnega prostega časa ter popestritev prazničnih decembrskih dni.
Nagradna igra traja med 1. decembrom 2021 in 6. januarjem 2022. Nagradna igra je v prvi vrsti namenjena
prebivalcem občine Sevnica, lahko pa v njej sodelujejo tudi vsi ostali.
Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri je vsak posameznik, ki si s spletne strani www.kstm.si natisne izziv ter ga v času trajanja
nagradne igre izpolni in posreduje na KŠTM Sevnica. Izpolnjen delovni list lahko posreduje na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali dozivljaj@kstm.si najkasneje do 10. januarja 2022.
V izzivu morajo biti izpolnjena vsa za to predvidena polja. Prav tako mora posameznik opredeliti ali se poteguje za
otroško ali odraslo nagrado. Mladoletne osebe morajo za sodelovanje v nagradni igri imeti privoljenje starša ali
skrbnika.
Po koncu trajanja nagradne igre bo organizator iz vsakega sklopa izžrebal prejemnike treh glavnih nagrad, podelil
pa bo tudi do 10 manjših nagrad za fotografije objavljene na facebooku in/ali instagramu, na katerih bo označen
#Ho-ho-LOV! #visitsevnica in @kštmsevnica @visitsevnica.
Nagrade v kategoriji otroških so: 1 x sezonska karta za bazen Sevnica, 1x pica v Rondoju + majica, 1 x puzzle + sladko
presenečenje; v kategoriji odraslih: 1 x Duo Grajske krvi, 1 x pica v Rondoju + majica, 1 x koledar 2022 + sladko
presenečenje in 10 praktičnih nagrad.
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo nagrajence izžrebal in izbral v sredo, 12. 1. 2022. Nagrajenec oziroma nagrajenka bo o nagradi
obveščen/a po e-mailu. V kolikor ta podatek ne bo podan organizatorju, bo izžreban drug nagrajenec. Nagrajenec
oziroma nagrajenka mora po obvestilu o prejemu nagrade najkasneje v petih dneh organizatorju posredovati
podatke za prevzem nagrade.
Sevnica, 20. 11. 2021
KŠTM Sevnica

