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Pravila in pogoji sodelovanja v fotonatečaju advent 2021 

#mojaslovenija, #ifeelsLOVEnia in #advent 
 

 

1 Splošne določbe 

 

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO oziroma 

organizator) v okviru kampanje “Zdaj je čas. Moja Slovenija.” organizira in objavlja  fotografski natečaj 

z namenom promocije praznično okrašenih zgodovinskih in drugih mest kulture ter krajev v Sloveniji, 

s katerimi želi spodbuditi uporabnike družbenih obrežij k objavam, povezanih s prazničnim turizmom 

v adventnem času. 

Fotonatečaj poteka prek platforme Crowdriff: https://upload.crowdriff.com/sto_advent2021 od 

1.12.2021 do vključno 20. 12. 2021. 

2 Cilj fotonatečaja 

 

STO v okviru vseslovenske motivacijske kampanje “Zdaj je čas. Moja Slovenija.” posebno pozornost 

namenja tudi prazničnim kulturno-aktivnim doživetjem. Z natečajem želi STO spodbuditi 

uporabnike družbenih omrežij k objavam, povezanim s prazničnim adventnim časom in praznično 

okrasitvijo mest ter s tem izpostaviti Slovenijo kot varno in trajnostno destinacijo in navdušiti 

prebivalce Slovenije k odgovornemu odkrivanju Slovenije v adventnem času. 

3 Pogoji za sodelovanje v fotonatečaju 

 

a) V fotonatečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe. 

b) V fotonatečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene na Slovenski turistični organizaciji in 

njihovi ožji družinski člani. 

c) Udeleženci fotonatečaja sami krijejo vse stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim 

uvrščata strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta. 

d) Vsak sodelujoči lahko sodeluje z več fotografijami hkrati.  

e) Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic za objavljeno fotografijo in da 

s posredovanjem ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic. 

 

4 Način sodelovanja v fotonatečaju 

 

Osebe, ki sodelujejo v fotonatečaju na platformo Crowdriff: 

https://upload.crowdriff.com/sto_advent2021 

naložijo avtorsko adventno fotografijo v velikosti do 5 GB (v formatih png, jpg ali tif). Pripisati je 

potrebno  ime in priimek, veljaven elektronski naslov in lokacijo posnete fotografije. Sodelovanje na 

https://upload.crowdriff.com/sto_advent2021
https://upload.crowdriff.com/sto_advent2021
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natečaju pomeni, da se sodelujoči strinja s temi Pravili in pogoji sodelovanja v fotonatečaju advent 2021 

#mojaslovenija, #ifeelsLOVEnia in #advent. 

 

Prikaz vnosne maske za nalaganje fotografij: 

 
 

5 Motiv na fotografijah in objava fotografij 

 

Fotografije morajo izražati motive adventnega časa v Sloveniji. Adventni čas ima poseben čas v 

slovenskih praznično okrašenih mestih in vaseh.  Zadnji mesec leta vse bolj skopo dnevno svetlobo 

nadomesti na tisoče prazničnih luči. Čarobnost pravljične svetlobe nas navdihuje za sprehode po ulicah, 

polnih zgodb, do prizorišč prazničnih doživetij in v butične trgovinice. Te pogosto najdemo tudi v 

muzejih, ki navdušujejo z doživetji različnih časov slovenskih mest, ponosnih na svojo dediščino. 
 

Vse oddane fotografije bodo na voljo v posebni galeriji na spletni strani Slovenia.info.   

 

S tem, ko sodelujoči naloži in deli fotografijo prek platforma Crowdriff, se strinja, da organizator 

uporabi fotografijo za promocijo na družbenih omrežjih s pripisom imena in priimka sodelujočega kot 

avtorja.  
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6 Opis nagrade 

 

Med vsemi oddanimi fotografijami bo komisija izbrala 10 najboljših, ki bodo odkupljene s strani STO, 

nagrajene in tudi razstavljene.  

 

Vsak sodelujoči na fotonatečaju, ki odda fotografijo in veljaven elektronski naslov, bo sodeloval tudi v 

žrebu za promocijsko majico I feel Slovenia Moja Slovenija, ki jo bo izžrebancem podelil organizator. 

Žrebanje bo potekalo 20. 12. 2021.  

 

Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), 

dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade. 

 

 

7 Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade 

 

a) Izžrebance za promocijsko majico bo organizator obvestil o prejemu nagrade prek elektronske 

pošte. 

 

b) Organizator bo do vključno 21.12.2021 kontaktiral avtorje desetih najboljših izbranih fotografij 

prek elektronskega naslova. V primeru, da se avtor fotografije v roku 48 ur po poslanem obvestilu 

ne javi, izgubi pravico do nagrade in organizator izbere naslednjega avtorja. Izbrani avtor 

fotografije se bo o načinu in odkupu fotografije dogovoril z organizatorjem preko elektronske 

pošte. 

 

c) Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 

 

d) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 

komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki STO-ja. 

 

e) Žrebanje nagrajencev izvede komisija s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba. 

 

f) Rezultati fotonatečaja so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. Izžrebanec je lahko nagrajen le 

enkrat. 

 

8 Varovanje osebnih podatkov 

 

S sodelovanjem v nagradnem kvizu udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in 

hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s 

področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o varovanju osebnih podatkov pri Slovenski 

turistični organizaciji je objavljenih na: www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti  in 

www.slovenia.info/sl/uporabniske-pravice. S sodelovanjem se udeleženci, v primeru da bodo 

https://www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti
http://www.slovenia.info/sl/uporabniske-pravice
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nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani 

www.slovenia.info in na kanalih družbenih omrežij STO. 

 

9 Odgovornost in reklamacije 

 

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom onemogočajo 

sodelovanje v fotonatečaju. Za tovrstne vzroke organizator tudi ne odgovarja. 

 

10 Seznanjenost s pravili fotonatečaja 

 

S sodelovanjem v fotonatečaju se sodelujoči strinjajo s “Pravili in pogoji sodelovanja v fotonatečaju  

advent 2021” #mojaslovenija in #ifeelsLOVEnia, ki so objavljena na platformi Crowdriff in spletni strani 

Slovenia.info. 

11 Reševanje sporov 

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z fotonatečajem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. 

 

 

Ljubljana, december 2021 

 

 

 

 

http://www.slovenia.info/

