NATEČAJ
Natečaj za najboljši motiv, ki opiše Luko Dončića in Slovenijo

1. Organizator natečaja
Organizator natečaja je LD7 d.o.o., Ulica Metoda Mikuža 18, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: LD7 d.o.o.).

2. Trajanje natečaja
Natečaj traja od vključno 12. 11. 2020 do vključno 12. 12. 2020.

3. Predmet natečaja in nagrada
Z eno besedo ali motivom poveži lepote Slovenije, identiteto nacionalne znamke
Slovenije - I FEEL SLOVENIA in mojstrstvo Luke ter sodeluj v nagradnem natečaju, ki ga
je pripravil Luka Dončić v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Dimičeva ulica
13, Ljubljana. Podoba z najboljšo ponazoritvijo Luke in njegove domovine bo natisnjena
na majici. Celoten izkupiček prodanih majic bo namenjen fundaciji Luke Dončića
Uresničimo sanje.
Avtor zmagovalnega motiva bo nagrajen z udeležbo na dobrodelnem košarkarskem
turnirju Luke Dončića in podpisanim dresom Luke Dončića.
Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini
(ZDoh-2) dohodnina ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo
prejemnika nagrade.

4. Kako sodelovati?
Motivi (slike) morajo prispeti na e-naslov pr@lukadoncic.com, najkasneje do 12. 12.
2020.
V »Zadevo« sporočila je treba napisati: Prijava na nagradni natečaj.
V besedilo sporočila je treba navesti kontakte prijavitelja:
• ime in priimek,
• e-naslov,
• telefonsko številko.
Zmagovalca bomo razglasili 20. 12. 2020.

5. Ocenjevanje prispelih motivov (slik)
V izbor se uvrstijo motivi (slike), ki so bili pravočasno posredovani na zgoraj navedeni
elektronski naslov.

Zmagovalca bo izbrala štiričlanska komisija. Poleg Luke Dončića bosta v komisiji še
Mirjam Poterbin in direktorica STO Maja Pak. Častni član komisije pa bo tudi predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj dobrodelnega košarkarskega
turnirja Luke Dončića.
Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti oz. po telefonu.

6. Privolitev
S predložitvijo motiva (slike) v izbor preko e-pošte se prijavitelj strinja s komunikacijo
prijave ter javno objavo in prilagoditev formata motiva (slike), v kolikor bo to potrebno
za javno objavo.
Ime in priimek zmagovalca ter zmagovalni motiv (slika) bodo objavljeni na družbenih
omrežjih, s katerimi upravlja LD7 d.o.o. (Facebook, Instagram, Twitter) ter na družbenih
omrežjih s katerimi upravlja Slovenska turistična organizacija (Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn).
Zmagovalni motiv (slika) bo natisnjen na majici.

7. Avtorske pravice
Prijavitelj mora imeti vsa potrebna upravičenja na avtorskih delih, ki jih je prijavil na
natečaj, da lahko na natečaju sodeluje brez zadržkov in pod pogoji natečaja. Prijavitelj
mora imeti možnost dokazati, da je lastnik avtorskih pravic, ki omogočajo sodelovanje na
tem javnem natečaju, in da s sodelovanjem na tem javnem natečaju ne krši nikogaršnjih
avtorskih pravic.
Imetnik avtorskih pravic na zmagovalnem motivu (sliki) bo z LD7 d.o.o. sklenil pogodbo
o prenosu materialnih avtorskih pravic, s katero bo materialne avtorske pravice za sliko
(motiv) ter pravico do javnega prikazovanja, pravico do reproduciranja, predelave in
distribucije neodplačno prenesel na LD7 d.o.o. za celotno obdobje varovanja avtorske
pravice in za področje celega sveta. LD7 d.o.o. bo motiv uporabljal na svojih družbenih
omrežjih in natisnil na majice, celoten izkupiček od prodanih majic pa bo namenjen
fundaciji Uresničimo sanje.

8. Zasebnost in varstvo podatkov
Posredovani osebni podatki prijaviteljev se zbirajo, obdelujejo in hranijo skladno z
veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni
podatki bodo uporabljeni izključno za namen izvedbe nagradnega natečaja.
Več informacij o varovanju osebnih podatkov pri LD7 d.o.o. je objavljenih na spletni
povezavi www.lukadoncic.com.
Več informacij o varovanju osebnih podatkov pri Slovenski turistični organizaciji je
objavljenih na spletni povezavi https://www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti.

9. Seznanjenost s pravili natečaja ter spremembe pravil
Pravila natečaja so objavljena na spletni povezavi:www.lukadoncic.com.
S sodelovanjem na natečaju se prijavitelji strinjajo z vsemi pogoji tega natečaja.
LD7 d.o.o. bo o vseh spremembah in novostih natečaja obveščal z objavami na spletni
povezavi www.lukadoncic.com.

10. Odgovornost in reklamacije
LD7 d.o.o. ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko prijaviteljem
onemogočajo oddajo prijave. Za tovrstne vzroke LD7 d.o.o. tudi ne odgovarja.

11. Dodatne informacije
V kolikor boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, smo vam z veseljem na voljo
na e-naslovu pr@lukadoncic.com.

Ljubljana,12. 11. 2020
LD7 d.o.o.

