
 

Pravila sodelovanja v nagradni igri 

IZBIRAMO NAJ KAMP SEVERNE PRIMORSKE  

PO OCENI POSLUŠALCEV PRIMORSKEGA VALA IN OBISKOVALCEV KAMPA 

 

Nagradno igro organizira podjetje Radio Kobarid d.o.o. in Radio Cerkno d.o.o. v 

skupni mreži Primorskega vala. 

 

Trajanje igre: Igra traja od 1. 7. 2017 do 30. 7. 2017. 

 

Zmagovalca nagradne igre razglasi radio Primorski val v ponedeljek, 31. julija 2017, 

po 12. uri. 

 

1. Pogoji za sodelovanje kampov 

V igri lahko sodelujejo vsi kampi, ki se prijavijo na telefonsko številko 040 631 

085 ali preko e-pošte na naslov info@primorskival.si. Kamp se lahko vključi v 

igro tudi po 1. juliju 2017, ko je igra že v teku, a najkasneje do 10. julija 2017. 

Sodelujoče kampe lahko predlagajo tudi poslušalci, prav tako najkasneje do 

10. julija 2017. Vsi sodelujoči kampi so objavljeni na spletni strani Primorskega 

vala (www.primorskival.si), kjer je omogočeno glasovanje. 

  



2. Pogoji za sodelovanje poslušalcev Primorskega vala in obiskovalcev 

kampov 

Poslušalci lahko glasujejo na tri načine in sicer: 

 Na spletni strani Primorskega vala www.primorskival.si: vsak dan lahko 

posameznik odda en glas za en kamp. 

 Glasovanje prek SMS sporočila na številko 031 616 777: vsak dan lahko 

posameznik odda eno SMS sporočilo za en kamp.  

 Glasovanje v kampu z letaki: posameznik lahko odda največ en izpolnjen letak za 

en kamp. 

 

Vsak četrtek bomo po 12. uri  sprejeli v eter klic največ dveh poslušalcev, ki bosta z 

nami delila prigode in izkušnje na temo kampiranja. 

Med vsemi prejetimi glasovi bomo izžrebali 10 praktičnih daril Primorskega val. 

Nagradili bomo tudi najboljšo zgodbo. Vsi nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po 

pošti in objavljeni na FB profilu Primorskega vala, najkasneje do 10. avgusta 2017. 

 

Zmagovalni kamp bomo razglasili 31. 7. 2017, po 12. uri v etru Primorskega 

vala. Zmaga kamp, ki prejme najvišje število glasov. V seštevku se upoštevajo vsi 

trije načini glasovanja. 

Zmagovalni kamp prejme povrnjen znesek vrednosti paketa v obliki oglaševanja ter 

ZABAVO S PRIMORSKIM VALOM v zmagovalnem kampu (predvidoma v 

septembru). 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, 

shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter da jih, razen pod pogoji iz teh pravil, ne bo 

posredoval tretjim osebam. 



Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletnih 

strani omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive 

ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne. 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si 

pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 

vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na strani, kjer so objavljena ta pravila 

in preko etra  radijske postaje. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je 

ni mogoče spremeniti.  

Pravila nagradne igre začnejo veljati z dnem 1. 7. 2017. 

 

 

 

Uredništvo Primorskega vala, 1. 7. 2017 


