
  

Bibo inženiring d.o.o. 

razpisuje 

NAGRADNI NATEČAJ  

“Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado” 

 

1. SPLOŠNO 

Z natečajem »Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado« želimo vzpodbuditi in vključiti posameznike k 
oblikovanju naše kampanje, zato vabimo vse, ki so inovativni, domiselni, izvirni in ustvarjalni, da 
sodelujejo v našem nagradnem natečaju.  

Cilj natečaja je pridobiti čim več kvalitetnih promocijskih sloganov s tematiko klimatska naprava, 
ogrevanje, hlajenje in toplotna črpalka.  

Organizator natečaja »Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado« (v nadaljevanju: natečaj) je BIBO 
INŽENIRING d.o.o., Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice, matična št.: 3420990000, id. št. za DDV: SI 
63660792 (v nadaljevanju: organizator). 

Z oddajo nagradnega kupona »Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado« se šteje, da sodelujoči nepreklicno 
in brezpogojno sprejema pravila nagradnega natečaja. 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno.  

2. SODELOVANJE  

V natečaju lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno 
prebivališče (v nadaljevanju: sodelujoči).  

Posameznik lahko prispeva največ en predlog. 

3. DRUGI POGOJI SODELOVANJA 

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči: 
• ne sme biti zaposlen pri organizatorju,  
• ne sme biti ožji družinski član, 
• ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradnega natečaja. 

 



  

4.  NAČIN SODELOVANJA 

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega člena, za sodelovanje v nagradnem natečaju, ki traja 
od 21.9.2020  do 05.10.2020, mora oblikovati slogan in izpolniti nagradni kupon. 

Nagradni kupon mora biti v celoti izpolnjen. Z izvršitvijo ravnanj po prejšnjem odstavku, sodelujoči poda 
soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. 

5. NAGRADE  

Med vsemi sodelujočimi natečaja Bibo inženiring d.o.o. »Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado«, ki se 
bodo strinjali s sodelovanjem v nagradnem natečaju v skladu s pravili, bo tričlanska žirija izbrala najboljši 
predlog slogana, katerega avtor bo prejel glavno nagrado: bon v vrednosti 300 EUR za toplotno črpalko 
ali klimatsko napravo, ki jo prodaja organizator. 

Vsi preostali, ki bodo sodelovali v nagradnem natečaju, bodo prejeli zaščitne maske podjetja Bibo 
inženiring d.o.o.. 

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino.  

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odmeril in plačal akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. 
 

6. ROK NATEČAJA 

Svoje predloge BIBO slogana oddate na izpolnjenem nagradnem kuponu »Oblikuj BIBO slogan in osvoji 
nagrado« ter ga oddate najkasneje do ponedeljka, 05. oktobra 2020, s pripisom: NAGRADNI NATEČAJ: 
Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado, v zaprtih ovojnicah na naslov BIBO INŽENIRING d.o.o., Ulica stare 
pravde 32, 8250 Brežice, po elektronski pošti na naslov: info@bibo.si ali osebno v pisarni organizatorja 
natečaja (kartonček se odda v posebej temu namenjeno škatlo). Osebno lahko predloge oddate do 05. 
oktobra, do 15. ure.  

Za pravočasno oddan predlog se šteje, če je izpolnjen nagradni kupon oddan po priporočeni pošti, po 
elektronski pošti ali osebno na dan roka oddaje. 

7. POSREDOVANJE SLOGANA IN AVTORSKE PRAVICE 

Od sodelujočega pričakujemo izpolnjen nagradni kupon, ki je priloga nagradnemu natečaju in vsebuje 
naslednje podatke: 

• Osnovni podatki sodelujočega 
• Predlog BIBO slogana 
• Izjava o avtorstvu slogana 



  

• Izjava o varovanju osebnih podatkov 

Komisija, ki bo odpirala in pregledovala vloge, nepravilnih ali nepravočasnih vlog predlogov sodelujočih 
ne bo obravnavala. 

Sodelujoči jamčijo, da so slogani, s katerimi sodelujejo v nagradnem natečaju, njihovi avtorski. 

Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, organizator ne bo 
prevzemal odgovornosti. 

Avtorji s sodelovanjem v natečaju na organizatorja nagradnega natečaja neodplačno in nepreklicno 
prenašajo ne izključne, časovno in prostorsko neomejene avtorske pravice, navedene v 22. členu Zakona 
o avtorskih in sorodnih pravicah, na vseh svojih avtorskih delih poslanih na natečaj in sicer za namene 
objave na spletni strani, na fb strani, v promocijske namene in tržne namene, kar vključuje med drugim 
objavo v slovenskih in tujih medijih, spletnih portalih in v okviru marketinških in trženjskih akcij 
organizatorja natečaja ter trženje slogana. Pri tem se avtorja slogana vselej navaja. 

Organizator natečaja pridobljenih avtorskih pravic ne sme prenašati na tretje osebe v komercialne 
namene temveč le za potrebe svoje promocije. V primeru, da bi želel organizator natečaja posamezno 
delo odplačno prenesti na tretjo osebo, mora o tem vnaprej pisno obvestiti avtorja in se z avtorjem 
dogovoriti za plačilo avtorskega honorarja. 

Vsi sodelujoči se strinjajo, da so lahko njihovi slogani objavljeni v medijih, spletnih portalih in drugih 
komunikacijskih oglaševalskih akcijah, povezanih z natečajem ter za promocijske namene organizatorja 
natečaja in z njimi povezanimi osebami ter institucijami. 

8. OCENJEVANJE 

Ocenjevanje predlogov bo izvedla tričlanska komisija (predstavniki organizatorja). 

8.1.  KRITERIJI OCENJEVANJA 

Komisija bo obravnavala vse pravočasno in pravilno poslane nagradne kupone in upoštevala izvirnost in 
domiselnost predloga, uporabnost, tržno uporabnost, celovitost ter vsebinsko naravnanost. 

1. Izvirnost in domiselnost – 40 točk 
2. Tržna uporabnost  – 40 točk 
3. Celovita in vsebinsko naravnanost slogana – 20 točk 

Odločitev komisije je dokončna in ne more biti predmet nadaljnjih razprav.  

 



  

9. RAZGLASITEV REZULTATOV  

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani www.bibo.si in 
na fb strani organizatorja v petih (5) delovnih dneh po odločitvi strokovne žirije. Nato bodo v sedmih (7) 
delovnih dneh na domači naslov prejeli obvestilo o nagradi. 

Nagrajenci bodo lahko nagrade prevzeli osebno na sedežu organizatorja ob predložitvi osebne izkaznice 
in obvestila o nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi 
starši ali skrbniki. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi pisne privolitve staršev 
oziroma skrbnika.  
 
Rok, da se bon v vrednosti 300 EUR za nakup toplotne črpalke ali klimatske naprave porabi, je do 31. 12. 
2020. 
Po preteku omenjenega datuma se nagrade ne da vnovčit, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati 
prevzem nagrade. Za nagrade, ki niso bile prevzete, se izbor ne ponovi. Nagrajenec mora organizatorju 
posredovati izpolnjen nagradni kupon prijava na nagradni natečaj »Oblikuj BIBO slogan in osvoji 
nagrado«, pisno strinjanje s sprejemom nagrade, davčno številko in soglasje za objavo osebnih podatkov 
na spletnem mestu, fb strani organizatorja in v drugih množičnih medijih. Za mladoletne osebe podajo 
navedeno soglasje njihovi starši oz. skrbniki. 
 

10. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV 
 
Sodelujoči s podpisom nagradnega kupona poda izrecno osebno privolitev, da organizator kot 
upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira, obdeluje osebne podatke in sicer naslednje kategorije 
osebnih podatkov: 

• podatke, ki se nanašajo na sodelujočega, med drugim: ime in priimek, naslov, mobitel, e-naslov, 
datum rojstva. 
 

Sodelujoči s podpisom nagradnega kupona potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot 
so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih 
podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
 

11. OSEBNOSTNE PRAVICE 
 
Sodelujoči s podpisom nagradnega kupona poda izrecno osebno privolitev, da sme organizator 
obdelovati osebne podatke za namene: 

• izvedbe nagradnega natečaja, nagradne igre (identifikacija sodelujočih, kontaktiranje 
nagrajencev, objava nagrajencev na spletni strani, fb ipd.); 



  

• statističnih obdelav, 
• izvajanja trženjskih raziskav, 
• pošiljanja oglasnih gradiv, 
• obdelovanje podatkov za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih 

hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi 
oblikami interakcije s potrošnikom." 

• obveščanja o novostih v organizatorjevi ponudbi in poslovanju organizatorja ter njegovih 
poslovnih 

• partnerjev, 
• poplačila in izterjave obveznosti sodelujočega do organizatorja, 
• za telefonsko, osebno in pisno anketiranje, 
• izgradnje baze CRM, 
• neposrednega. 

 
Osebe iz prvega odstavka tega člena, z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo organizatorja, 
kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene, posreduje zbrane osebne podatke 
svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o 
obdelavi osebnih podatkov in, ki podatke obdelujejo v imenu organizatorja in za njegov račun. Prav tako 
se strinjajo, da se v primeru izžrebanja na internetu objavijo njihovo ime, priimek ter kraj prebivališča. 
Izžrebanci se strinjajo, da organizator z namenom zavarovanja svojih pravic in interesov glede podeljene 
nagrade (uveljavljanje odškodninskega zahtevka ipd.) obdeluje tudi podatke o njihovi davčni številki. 
Organizator bo pridobljene osebne podatke hranil in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, zlasti pa jih bo ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim 
tretjim osebam. Organizator bo zbrane osebne podatke hranil do preklica dane osebne privolitve. Preklic 
se posreduje na elektronski naslov: info@bibo.si. Smiselno enako velja tudi za podajo zahteve glede 
prekinitve neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja v smislu Zakona o elektronskih 
komunikacijah, pri čemer bo možno to zahtevo podati tudi s klikom na povezavo, ki se nahaja v vsakem 
elektronskem sporočilu ali s klicem na telefonsko številko 051 240 100. 
 
 

12. POLITIKA ZASEBNOSTI- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
Osebni podatki, ki jih uporabnik pošlje ob prijavi na naslov organizatorja natečaja, so varovani v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator jih lahko razkrije tretji osebi le v primerih, ki jih določa 
zakon. Elektronski naslovi in druge kontaktne informacije brez dovoljenja in soglasja imetnika 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih informacij ne smejo biti dostopni tretjim osebam. 
 

13. OMEJITEV ORGANIZATOREVE ODGOVORNOSTI 
 
Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradnega natečaja, podelitev nagrad in škodo: 



  

• če izvajanje nagradnega natečaja prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih 
pooblastil, 

• v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo tega nagradnega natečaja. Organizator bo, o 
nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka, obvestil sodelujoče v nagradni igri prek svojega 
internetnega portala. 

 

14. INFORMACIJE 

Pravila nagradnega natečaja so dostopna na spletni strani www.bibo.si.  

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti: info@bibo.si.  

 

VESELIMO SE VAŠIH DOMISELNIH BIBO SLOGANOV IN VAM ŽELIMO VELIKO USTVARJALNEGA USPEHA! 

 

EKIPA BIBO INŽENIRING d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NAGRADNI KUPON 

PRIJAVA NA NAGRADNI NATEČAJ  

“Oblikuj BIBO slogan in osvoji nagrado” 
I. OSNOVNI PODATKI SODELUJOČEGA: 

Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 

Naslov:____________________________________________________________________________ 

E-pošta:___________________________________________________________________________ 

Telefonska številka / mobitel:_________________________________________________________ 

 

PREDLOG BIBO SLOGANA: 

 

 

II. IZJAVA O AVTORSTVU SLOGANA 

S to izjavo potrjujem, da je vsebina slogana, ki sem jo prijavil/-a za natečaj, moje originalno delo in da vsebina ne posega v 
pravice tretje osebe.  

V kolikor bo prijavljeni slogan nagrajen, se strinjam s prejemom nagrade in podajam svoje soglasje za objavo mojih osebnih 
podatkov na spletnem mestu, fb strani organizatorja in v drugih množičnih medijih.  

III. IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

S podpisom nagradnega kupona podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja 
varovanja osebnih podatkov za namene kot so opisani v nagradnem natečaju. 

 

Datum: ______________________ 

Podpis: ______________________ 

 


