
PRAVILA IZBORA IN NAGRADNE  IGRE »OSA LETA 2015« 

 

 Nagradna igra v sklopu glasovanja »Osa leta 2015« bo potekala v času od 30.1 do 

17.2.2016 na spletnem portalu www.rk-gorenje.com . 

 

 V nagradni igri sodeluje vsak, ki se prijavi v spletni portal z navedbo zahtevanih osebnih 

podatkov in  tam izmed predlaganih glasuje za najboljšega igralca članskega moštva RK 

GORENJE VELENJE v letu 2015, in sicer na naslednji način: 

1. Na spletni strani www.rk-gorenje.com odpri zavihek GLASOVANJE; 

2. Izmed predlaganih, izberi igralca, kateremu želiš oddati svoj glas (izbereš s 

klikom na sliko igralca); 

3. Na označenih mestih vnesi svoje podatke: 

 Ime 

 Priimek 

 Elektronski naslov; 

4. Klikni na ukaz GLASUJ. 

 

 Ob koncu glasovalnega obdobja bo računalniško izžrebanih 10 nagrajencev.  

 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.rk-gorenje.com. Nagrajenci prevzamejo 

nagrade osebno na sedežu kluba, na naslovu Šaleška cesta 3, Velenje. Nagrade niso 

izplačljive v gotovini.  

 

 V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, mladoletniki pa le v okviru svoje poslovne 

sposobnosti. 

 

  Organizator sme osebne podatke uporabljati izključno v namen, za katerega so bili 

pridobljeni. Nagrajenec dovoljuje organizatorju objavo osebnih podatkov (ime in priimek 

nagrajenca) na spletni strani www.rk-gorenje.com, z namenom obveščanja o rezultatih 

žrebanja. 

 

 Nagrade: 

- Izžrebanci1-3 prejmejo dres RK Gorenje Velenje s želenim priimkom, številko in 

podpisom celotnega članskega moštva RK Gorenje Velenje ter dve vstopnici za tekmo 

RK Gorenje Velenje : RK Celje Pivovarna Laško (24.2.2016); 

- Izžrebanci 4-6 prejmejo majico RK Gorenje Velenje s podpisi vseh igralcev in dve 

vstopnici za tekmo RK Gorenje Velenje : RK Celje Pivovarna Laško (24.2.2016); 

- Izžrebanci 7-10 prejmejo dve vstopnici za tekmo RK Gorenje Velenje : RK Celje 

Pivovarna Laško (24.2.2016). 

 

 Sodelujoči v nagradni igri s svojo udeležbo izrecno soglaša, da ga RK Gorenje Velenje  

uvrsti na »mailing list«, z namenom pošiljanja novic in obvestil v zvezi z delovanjem kluba. 

Oseba, uvrščena na »mailing list« lahko kadarkoli z istega elektronskega naslova zahteva, 

da se z liste odstrani. 

 

 Igralec, ki prejme največ glasov, pridobi naziv »OSA LETA 2015«. 

 

Rezultati glasovanja in nagrajenci se objavijo na spletni strani www.rk-gorenje.com, 

najkasneje en teden po zaključku izbora in nagradne igre.  
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