
Pravila in pogoji sodelovanja v fotonatečaju #tasteslovenia 

1. Splošne določbe 

Fotonatečaj organizira Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju 
organizator) in poteka na prek platforme Crowdriff (www.crowdriff.com) med 16. septembrom in 31. 
decembrom 2019. 
 
Fotonatečaj se organizira z namenom promocije Slovenije kot edinstvene in butične gastronomske 
destinacije.  Slovenska turistična organizacija (STO) gastronomijo prepoznava kot enega ključnih 
produktov slovenskega turizma in jo že nekaj let intenzivno vključuje v tržno-komunikacijske 
aktivnosti. Gastronomija bo krovna komunikacijska tema v letih 2020 in 2021, ko bo Slovenija tudi 
aktivna nosilka naziva Evropska gastronomska regija. Slogan Taste Slovenia ali #tastesLOVEnia pri tem 
velja kot ključnik za gastronomsko obarvane objave na družbenih omrežjih. 

2. Način in pogoji sodelovanja v fotonatečaju 

  
V fotonatečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let), ki prek platforme 
Crowdriff na tej povezavi: https://upload.crowdriff.com/slovenian-tourist-board-1faf37fd naložijo 
lastno avtorsko fotografijo v velikosti do 5 MB (png, jpg ali tif format), pripišejo ime in veljaven 
elektronski naslov ter se strinjajo s pravili fotonatečaja. Prav tako mora sodelujoči v prazno polje 
vpisati ključni besedi #tasteslovenia in #ifeelslovenia. 
 
Vizija Slovenije kot gastronomske destinacije do leta 2021 je, da postane prepoznavna destinacija z 
visokokakovostno, inovativno, razpoznavno gastronomijo ter avtentično kulinarično ponudbo hrane 
in vina, ki jo ustvarjajo številni butični ponudniki, ki svojo ponudbo gradijo na lokalni pridelavi živil in 
ustvarjalnih jedeh, ki so odraz naravnih bogastev, znanja in srčnosti v pripravi. S fotonatečajem želi 
STO povabiti kulinarične navdušence (foodieje), da na družbenih omrežjih delijo fotografije 
kulinaričnih odkrivanj Slovenije in na svojstven način odgovorijo na vprašanje: kakšen je tvoj način 
okušanja Slovenije? Iščemo fotografije, ki bi prikazovale kulinarična doživetja na izjemnih, 
fotogeničnih lokacijah. To so lahko najlepši razgledi iz gostinskih vrtov, arhitekturno zanimivi lokali in 
ambienti. Pa tudi fotografije, ki prikazujejo vključenost posameznika v pridelavo, predelavo in porabo 
hrane (nabiralništvo, čebelarjenje in pridelava medu, pitna voda, vina in vinogradništvo, solinarstvo 
…) 
 
S tem, ko uporabnik naloži in deli fotografijo prek platforme Crowdriff, se strinja, da STO njegovo 
fotografijo souporabi za promocijo na družbenih omrežjih in drugo nekomercialno spletno uporabo 
ter objavo na spletnih mestih STO, s pripisom pošiljatelja kot avtorja. Državljanstvo uporabnikov ni 
določeno v nobenem pogoju za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje z več fotografijami hkrati. 
Sodelujoči mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic za objavljeno fotografijo in da s 
posredovanjem ne krši nikogaršnjih avtorskih pravic.  
 
Pravila o fotonatečaju so objavljena na platformi Crowdriff in pod razdelkom »Zapiski« na Facebook 
strani Feel Slovenia www.facebook.com/slovenia.info. 
 
V fotonatečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.   

3. Opis nagrade 



Promocijski material I Feel Slovenia. Podeljenih bo pet nagrad. 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.  

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade 

Izbor nagrajencev je dokončen. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni tako, da bodo po končani akciji 
prejeli elektronsko sporočilo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado. V primeru, 
da se nagrajenec v roku 48 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade in organizator 
izžreba drugega nagrajenca. Nagrajenec se bo o načinu in času prevzema nagrade dogovoril z 
organizatorjem preko elektronske pošte. 

5. Varovanje osebnih podatkov  

S sodelovanjem v fotonatečaju udeleženci dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov v RS. Upravljavec 
zbirke osebnih podatkov je organizator fotonatečaja – Slovenska turistična organizacija. Na podlagi 
Zakona o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. 
Organizator fotonatečaja bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe 
fotonatečaja. Organizator fotonatečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo 
predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS. 
S sodelovanjem se udeleženci, v primeru, da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo 
osebnih podatkov (ime in priimek) na spletni strani www.slovenia.info ali na kanalih družbenih omrežij 
STO. 

6. 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. 

7. Seznanjenost s pravili fotonatečaja 

S sodelovanjem v fotonatečaju udeleženci pristanejo na pravila le-tega, ki so objavljena na platformi 
Crowdriff in Facebook strani Feel Slovenia www.facebook.info/slovenia.info. Organizator si pridržuje 
pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. 
dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil obeh zgoraj navedenih straneh. Sodelujoči v fotonatečaju 
dovolijo organizatorju pravico do uporabe fotografij izključno za namene promocije Slovenije kot 
turistične destinacije na vseh kanalih STO. Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s 
tem (kaj vključuje odpoved avtorskemu honorarju). Sodelujočemu priprava pravica do označbe 
avtorstva na mestih, kjer je to mogoče. 

8. Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z fotonatečajem, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. 
 
Ljubljana, september 2019 

 

 


