
Pravilnik o organizaciji in izvedbi VELIKE NAGRADE TERM ČATEŽ 
 

Navedena pravila določajo način izvajanja »VELIKE NAGRADE TERM ČATEŽ«. 

Tekmovanje poteka na TERMALNI FORMULI, igralu na poletni Termalni rivieri, v času od 01.07.2017 do 
predvidoma 2. 9 2017. V primeru slabega vremena se finalna dirka za Veliko nagrado prestavi na 8.9.2017. O 
tem bodo sodelujoči obveščeni po e-pošti. 

Organizator igre je podjetje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi (v nadaljevanju 
organizator). 

Pravica sodelovanja v »Veliki nagradi« 

• V »Veliki nagradi« lahko sodelujejo obiskovalci poletne Termalne riviere.  

Pravila sodelovanja 

• Za sodelovanje v »Veliki nagradi Term Čatež« se je potrebno udeležiti dnevnega tekmovanja v eni 
izmed kategorij.  Dnevno tekmovanje poteka vsak dan, razen ob ponedeljkih. S prijavo na tekmovanje 
(in z lastnoročnim podpisom) udeleženci soglašajo, da se strinjajo s pravilnikom o organizaciji in izvedbi 
Velike nagrade Term Čatež, ki je dostopen ob prijavi na tekmovanje. 

kategorija A:  odrasel + otrok  (100 do 160 cm višine)  

kategorija B:  2 otroka (140 – 160 cm višine) 

kategorija C:  2 odrasla   

  
Prijava ekip po posameznih kategorijah je vsak dan (razen ob ponedeljkih) do 15.00 ure pri sodniškem mestu. 
Začetek Velike nagrade je ob 15.30 uri. Ob prijavi vsaka ekipa dobi štartno številko, zapisano z barvo kategorije 
na desno ramo vsakega tekmovalca. 
 
Startne proge se določajo po številki prijave. Ekipa z najnižjo štartno številko starta na prvi progi, z najvišjo pa 
na tretji progi. 
 
Vsaka ekipa tekmuje z eno uradno vožnjo in je ta čas tudi uradni rezultat, ki ga beležimo. Rezultati izven 
uradnih tekmovanj niso priznani kot tekmovanje. Tekmovanje se zaključi z zadnjim spustom tekmovalcev. 
 
Rekordi dneva in sezone se objavljajo na FB strani Term Čatež. 

Nagrade: 

- zmagovalni par dneva iz vsake kategorije prejme medaljo (medaljo zagotovi Termalna riviera),  

- 1 x tedensko (dneve si izbere organizator naključno) se absolutno najboljšemu tekmovalnemu paru 

podeli 2x vstopnico za ogled Postojnske jame  

  
FINALNO TEKMOVANJE 
- Vsi dnevni zmagovalci imajo možnost, da se v začetku septembra udeležijo tekmovanja za Veliko nagrado. 
Zmagovalni par v vsaki kategoriji prejme pokal in 365 vstopov na Termalno riviero (nagrado lahko izkoristi 
najkasneje v enem letu!). Nagrada ni prenosljiva. 

- tekmovalni par, ki doseže absolutno najboljši čas finalnega tekmovanja za Veliko nagrado 2017, 

prejme enkratno družinsko vstopnico, veljavno za dve odrasli osebi in dva otroka do 15. leta starosti. 



Družinska vstopnica velja za redni ogled treh znamenitosti: Postojnske jame, Predjamskega gradu, 

Modrijanove domačije v Parku Postojnska jama ali razstava Življenje v milijardah let in velja do 

vključno 20.12.2017.   

 

• Posameznik lahko v Veliki nagradi sodeluje tudi v večih dnevnih tekmah, vendar na zaključnem 
tekmovanju le z eno vožnjo.  

• Podatki, izpolnjeni na obrazcu ob prijavi, morajo biti točni. Če podatki niso točni, je to lahko razlog, 
zaradi katerega se nagrada ne podeli. 

• Razglasitev zmagovalca dneva je po odpeljanih vseh vožnjah. 

• Podatki dnevnih zmagovalcev v vseh treh kategorijah se objavijo na FB profilu Term Čatež. 

• Dnevni zmagovalci posameznih kategorij bodo na finalno tekmovanje za Veliko nagradno igro vabljeni 
na spletni strani Term Čatež  in po e-pošti, in sicer v roku tedna dni pred dogodkom, na elektronski 
naslov, ki so ga navedli v prijavnem obrazcu. 

• Organizator dnevnim zmagovalcem nagrado izroči osebno, po zaključenem dnevnem tekmovanju. 
Zmagovalec sezone 2017 nagrado prevzame na dan finalnega tekmovanja, ob razglasitvi rezultatov.  

• Plačilo dohodnine za glavno nagrado gre v breme organizatorja. Zmagovalec je po zakonu davčni 
zavezanec, zato je dolžan pisno predložiti organizatorju v 30 dneh po objavi rezultatov svoje osebne 
podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko; nerezidenti Republike Slovenije tudi državo 
rezidenstva).  

• Zmagovalec lahko tudi s pisno privolitvijo ob prejemu nagrade privoli, da v zameno za plačilo 
dohodnine organizator vrednost nagrade zmanjša za znesek dohodnine. 

• Če zmagovalec v navedenem roku  ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, 
se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh 
obveznosti po teh pravilih za »Veliko nagrado« in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli 
drug namen. 

• Organizator nagrade podeljuje v naravi, zmagovalec ne more zahtevati izplačila nagrade v gotovini ali 
zamenjavo darilnega bona za kakšno drugo darilo. Nagrada ni prenosljiva. 

Odgovornosti organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje FB profila Term Čatež, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve (zaradi 
nepravočasne objave rezultatov), 

• nedelovanja atrakcije Termalna formula (zaradi višje sile), 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v Veliki nagradi,  

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.  

Varstvo osebnih podatkov 

Sodelujoči v »Veliki nagradi« organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica 
sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov zmagovalcev za namene obveščanja o 
»Veliki nagradi«, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). 

S prijavo na tekmovanje sodelujoči v »Veliki nagradi« dovoljuje uporabo fotografij in posnetkov za 

namen predstavitve Term Čatež d.d. na različnih medijih (tudi FB profilu) in se izrecno trajno odpoveduje 

kakršnim koli zahtevkom do Term Čatež d.d. iz tega naslova, kakor tudi do kogarkoli drugega, ki bi mu 

Terme Čatež d.d. odstopile navedene fotografije oz. posnetke.  

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo 
potrebno zaradi izvedbe »Velike nagrade«. V času »Velike nagrade« ima posameznik možnost vpogleda, 
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z 
veljavnimi predpisi. 

Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno 
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih 



podatkov je dolžan v 15. dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja 
ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. 

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

 

Čatež ob Savi, 28.6.2017  

 

Suzana Balon 

direktorica Termalne riviere in kampa 

                                                                                                                   

Terme Čatež, d.d. 



Končne določbe 

• Pravilnik o organizaciji in izvedbi »Velike nagrade Term Čatež« je na voljo na FB profilu Term Čatež  

• V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko sodelujoči kontaktirajo organizatorja po telefonu 07/49 36700, 
pošti ali elektronski pošti info@terme-catez.si. 

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja »Velike nagrade«, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali 

drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine tekmovanje in spremeni splošne pogoje, razveljavi 

tekmovanje in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo tekmovanje 

prekinil in nagrad ne bo podelil.   

Sodelujoči v tekmovanju za »Veliko nagrado« se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do 

organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v »Veliki nagradi«. 

Terme Čatež d.d. 

Čatež ob Savi, dne 28.06.2014  

mailto:info@terme-catez.si

