Nagradni natečaj »Substralovi vrtičkarji«
1. Splošne določbe
Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju »Substralovi vrtičkarji« (v
nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Silk d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin (v nadaljevanju
organizator).
Prijava k sodelovanju poteka od 20. 1. do 20. 2. 2016.

2. Potek natečaja in pogoji sodelovanja
K sodelovanju v nagradnem natečaju se lahko prijavijo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji.
Za sodelovanje v nagradnem natečaju je potrebno izpolniti spletni prijavni obrazec »Postani
Substralov vrtičkar« na www.substral.si/vrtickarji. Po izpolnitvi spletnega prijavnega obrazca
sodelujoči prejme povezavo do vprašalnik na elektronski naslov, ki ga je podal v spletni prijavi. V
vprašalniku mora sodelujoči s kreativno izjavo organizatorja prepričati, zakaj je najboljši kandidat za
Substralovega vrtnarja. V kolikor sodelujoči vprašalnika ne izpolni do 20. 2. 2016, organizator prijave
v nagradni natečaj ne bo upošteval.
Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop
do interneta) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju potrjuje, da je seznanjen s
pravili natečaja in s pravili soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani
www.substral.si/vrtickarji.
Organizator nagradnega natečaja bo med vsemi prijavljenimi izbral 4 osebe, ki bodo postali
Substralovi vrtnarji - preizkuševalci in ambasadorji izdelkov Substralovih blagovnih znamk ter s tem
tudi promotorji blagovne znamke Substral:





1 oseba iz Ljubljane - zelenjavni vrt;
1 oseba iz Ljubljane - EKO zelenjavni vrt v Ljubljani;
1 oseba iz katere koli regije– balkonsko rastje;
1 oseba iz katere koli regije – zelenica.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki
kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja ali so kakorkoli povezani s poslovanjem
organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrade
Nagrajenci bodo postali Substralovi vrtnarji – preizkuševalci in ambasadorji izdelkov Substralovih
blagovnih znamk. O vrtnarjenju pod mentorstvom agronoma bodo poročali na spletu.

Organizator nagradnega natečaja bo sodelujočim zagotovil vse potrebno za izvajanje aktivnosti
preizkuševalca in ambasadorja blagovne znamke Substral: najem zemljišča za vrt v Ljubljani, izdelava
zasaditveneg načrta za vse Substralove vrtnarje, mentorstvo Substralovega agronoma, semena in
sadike ter izdelke za zasaditev in nego rastlin. Organizator bo z vsemi izbranimi vrtnarji podpisal
pogodbo o sodelovanju, ki bo opredeljevala aktivnosti in obveznosti sodelujočega kot tudi
organizatorja.








Zelenjavni vrt v Ljubljani – Substralov vrtnar – preizkuševalec in ambasador izdelkov
Substralovih blagovnih znamk v letu 2016 v obdelavo prejme zelenjavni vrt, velikosti 25m2.
Najemnik vrta je organizator natečaja, ki je tudi lastnik vseh izdelkov za nego rastlin, ki jih
Substralovemu vrtnarju nudi za uspešno izvajanje nalog po pogodbi. Sodelujoči prejme
semena in sadike v vrednosti 35 EUR + DDV in je tako tudi lastnik pridelka. Substralov vrtnar
– preizkuševalec in ambasador izdelkov Substralovih blagovnih znamk lahko po zaključku
projekta »Substralovi vrtičkarji« od organizatorja prevzame najemno pogodbo zemljišča za
vrt.
EKO zelenjavni vrt v Ljubljani - Substralov vrtnar – preizkuševalec in ambasador izdelkov
Substralovih blagovnih znamk v letu 2016 v obdelavo prejme zelenjavni vrt, velikosti 25m2.
Najemnik vrta je organizator natečaja, ki je tudi lastnik vseh izdelkov za nego rastlin, ki jih
Substralovemu vrtnarju nudi za uspešno izvajanje nalog po pogodbi. Sodelujoči prejme
semena in sadike v vrednosti 35 EUR + DDV in je tako tudi lastnik pridelka. Substralov vrtnar
– preizkuševalec iin ambasador izdelkov Substralovih blagovnih znamk lahko po zaključku
projekta »Substralovi vrtičkarji« od organizatorja prevzame najemno pogodbo zemljišča za
vrt.
Ureditev balkonske zasaditve – Substralov vrtnar – preizkuševalec in ambasador izdelkov
Substralovih blagovnih znamk v letu 2016 skrbi za svoje balkonsko rastje. Organizator je
lastnik izdelkov za nego rastlin, ki jih Substralovemu vrtnarju nudi za uspešno izvajanje nalog
po pogodbi. Sodelujoči prejme semena in sadike v vrednosti 35 EUR + DDV in je tako tudi
lastnik pridelka.
Ureditev zelenice - Substralov vrtnar – preizkuševalec in ambasador izdelkov Substralovih
blagovnih znamk v letu 2016 skrbi za svojo zelenico. Organizator je lastnik izdelkov za nego
rastlin, ki jih Substralovemu vrtnarju nudi za uspešno izvajanje nalog po pogodbi. Sodelujoči
prejme semena in sadike v vrednosti 35 EUR + DDV in je tako tudi lastnik pridelka.

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradnega natečaja bo ob koncu prijave s 3 člansko komisijo, predstavniki podjetja Silk
d.o.o. v prostorih podjetja na naslovu Brodišče 15, 1236 Trzin izbral 4 nagrajence, zmagovalce
natečaja. Organizator bo nagrajence izbral na podlagi izpolnjenega vprašalnika in kreativne izjave, s
katero so sodelujoči razložili, zakaj so prav oni najbolj primerni, da postanejo Substralovi vrtičkarji.
Organizator bo seznam nagrajencev objavil najkasneje 4. 3. 2016 na spletni strani
www.substral.si/vrtickarji in Facebook strani Substral Slovenija.
Organizator bo nagrajence obvestil tudi preko elektronske pošte, telefona, hkrati pa se bodo
nagrajenci sestali z organizatorjem za potrebe dogovora vseh nadaljnjih aktivnosti. Nagrajenci bodo z
organizatorjem podpisali pogodbo o sodelovanju, ki bo opredeljevala njihovo vlogo in obveznosti

Substralovega vrtnarja – preizkuševalca i in ambasadorja izdelkov Substralovih blagovnih znamk kot
tudi obveznosti organizatorja.
V kolikor se nagrajenci na odzovejo za nadaljnje sodelovanje, bo organizator izbral nove nagrajence.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev
nagrade zavrne in ponovi izbor nagrajencev.

5. Prevzem nagrad
Nagrajenci se bodo z organizatorjem sestali najkasneje do srede marca 2016 in s podpisom pogodbe
postali Substralovi vrtičkarji in dogovorili nadaljnje sodelovanje.
Sodelovanje med nagrajenci in organizatorjem bo potekalo celotno vrtnarsko sezono, od marca do
oktobra 2016.

6. Varstvo podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica
sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene
obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in
statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za
druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to
bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim
izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od
organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne
podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi
posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov vrtickarji@substral.si ali
pisno na naslov organizatorja Silk d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.

8. Končne določbe
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani
www.substral.si/vrtickarji.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju in
se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni
strani www.substral.si/vrtickarji.
Silk d.o.o.
Ljubljana, 20. 1. 2016

