PRAVILA ZA SODELOVANJE V ŽREBU ZA AFRODITIN VIRTUALNI IZZIV S
ŠTAJERSKIM VALOM
1. člen
Organizator Afroditinega virtualnega izziva s Štajerskim valom je Radio
Štajerski val, d.o.o., (v nadaljevanju: organizator, Drofenikova 1, 3230
Šentjur.
Partner nagradne igre: Kozmetika Afrodita, d.o.o., Rogaška Slatina (v
nadaljevanju: partner).
Po zaključku Afroditinega virtualnega izziva s Štajerskim valom, bo 17.
junija opravljen žreb na podlagi katerega bodo podeljene naslednje
nagrade:
3 x Beauty nega obraza v vrednosti 38 eur v Beauty centru Afrodita v
Hotelu Slatina, Celjska cesta 6, Rogaška Slatina
3 x darilni bon v višini 15 eur za nakup v prodajalni Afrodita na sedežu
podjetja, Kidričeva 54, Rogaška Slatina
30 x komplet nove Foot care linija s 4 izdelki: Balzam Sport za noge, Deo
Spray, Sol za kopel in Piling z masko za stopala
1 x brisača Štajerskega vala
2 x tekaška hidracijska torbica Salomon
Aktivnosti potekajo v programu Radia Štajerski val, na spletnih straneh
stajerskival.si, protime.si in na FB profilu radia.
2. člen
V Afroditinem virtualnem izzivu s Štajerskim valom ima pod enakimi pogoji
pravico sodelovati vsak, ki se strinja s pravili, ki jih je določil organizator.

3. člen
Prijava in potek izziva:
1. Med 6. in 14. junijem obujte športne copate in oblecite majico s
prejšnjih Afroditinih tekov in sami pretecite izbrano dolžino – 1, 5
ali 10 km – v Rogaški Slatini ali na svojih najljubših terenih.

2. PRIJAVITE SE na stajerskival.si ali protime.si in sodelujte v
nagradnem žrebanju.
3. Pred, med ali po teku se fotografirajte, fotografijo objavite na
svojem Facebook profilu, objavi dodajte ključnika
#afroditintek2020 in #aktivnivsvojikozi ter označite Facebook
dogodek @4 Afroditin tek s Štajerskim valom.
4. Da bomo objavo lahko videli vsi, jo označite kot »javno«
(»public«).
5. Če tečete z aplikacijo za tek, fotografiji dodajte še posnetek
zaslona, s katerega sta razvidna datum teka in pretečena dolžina.
6. Tisti, ki nimate Facebook profila, pa nam vse skupaj pošljite na
elektronski naslov info@stajerskival.si
4. člen
Žreb nagrad:
Izmed vseh sodelujočih tekačev, ki bodo izpolnjevali navedene pogoje za
sodelovanje, bo opravljen žreb v sredo, 17. junija, seznam nagrajencev pa
bo objavljen na spletnih straneh stajerskival.si in protime.si.
Prevzem nagrad:
Nagrajenci bodo glede načina prevzema nagrade (pisno/telefonsko)
obveščeni.
5. člen
Vsem udeležencem izziva organizator zagotavlja enake možnosti za
pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali
dopolniti pravila tega izziva, ki ga ustvarja.
6. člen
Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in
fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad.
Sodelujoči v izzivu se strinjajo, da lahko organizator v tem izzivu uporabi
pridobljene kontaktne podatke za izvajanje kasnejših lastnih promocijskih
aktivnosti.

Organizator se obvezuje, da bo zagotovil prejemnikom tovrstnih
promocijskih obvestil možnost, da se v katerem koli trenutku odjavijo z liste
prejemnikov obvestil.
7. člen
Pogoj za sodelovanje v izzivu je, da se sodelujoči strinjajo s pravili izziva.
Šteje se, da s samim sodelovanjem v izzivu sodelujoči pristane na vse pogoje
v zvezi z nagradno igro.

Šentjur, 3.6.2020

