EUROSKILLS
2020
PRAVILA NAGRADNE IGRE EUROSKILLS 2020

1. ORGANIZATOR IN POGODBENI IZVAJALEC
Organizator nagradne igre je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) (v nadaljevanju: organizator).
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Aktivnost
poteka v okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja v obdobju od 2016 do 2020. Za nagradno
igro skrbi podjetje EKSA d.o.o., Cesta talcev 11, 1230 Domžale (v nadaljevanju: pogodbeni izvajalec).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa
2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.2.- Izboljšanje
relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov
poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih
načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi.

Center RS za poklicno izobraževanje,
Kajuhova 32 U, Ljubljana
Matična številka: 5910668, ID za DDV: SI44648537
Podračun pri UJP: 01100-6030633011

info@cpi.si
tel.: 01/586 42 00
fax: 01/542 20 45
1 of 4

2. NAMEN
Organizator v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem izvaja nagradno igro z namenom informiranja in
promoviranja tekmovanja SloveniaSkills in EuroSkills v širši javnosti. Sekundarni namen je seznanitev
mladih, predvsem bodočih dijakov o možnosti poklicnega izobraževanja v Sloveniji.

3. IZVEDBA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih pod uporabniškim imenom Mojaizbira.si (Facebook in
Instagram) in Mojaizbira (Twitter). Nagradna igra poteka od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 oziroma z
javno objavo na družbenih omrežjih o začetku in koncu nagradne igre.

4. SODELOVANJE IN OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA
 V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za
sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec pod profil Mojaizbira.si (Facebook, Instagram) ali
Mojaizbira (Twitter) objaviti sliko ali video ali komentar, kjer se bo predmet njihove objave vsebinsko
navezoval na dogodek EuroSkills 2020 ali na eno izmed poklicnih panog. V primeru komentarja
mora udeleženec v nagradni igri obrazložiti, katera poklicna panoga mu je blizu in zakaj.
 V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na CPI, pogodbeni izvajalec in vse osebe, ki sodelujejo
pri izvedbi nagradne igre EuroSkills 2020.

5. ČASOVNI OKVIR NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 1. 10. 2020 oziroma s prvo javno objav o nagradni igri na družbenih omrežjih
Moja izbira in traja vse do 31. 12. 2020 oziroma z objavo o koncu nagradne igre na družbenih omrežjih
Moja izbira.
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6. ŽREB
Žreb bo potekal enkrat tedensko, s čimer bo izbranih največ 20 nagrajencev. V tedenski žreb bodo
vključeni vsi udeleženci, ki bodo sodelovali v tekočem tednu ali v minulih tednih. Pretekli nagrajenci ne
morejo biti nagrajeni več kot enkrat. Vsi nagrajenci bodo izbrani naključno.

7. NAGRAJEVANJE
Organizator bo tedensko podelil največ 20 poklicnih kartic Moja izbira. Poleg tedenskih nagrad pa bodo
naključno in različno dodeljene še dodatne nagrade, zapestnice EuroSkills, obesek za ključe Moja izbira
in držalo za telefon – prstan. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri prejme nagrado največ enkrat.
Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva v gotovini. Nagrade bo nagrajencem po pošti poslal pogodbeni
izvajalec, najkasneje v roku 5 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade.

8. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR, vrednost nagrade se tako ne všteva v davčno osnovo
prejemnika.

9. OBVEZUJOČA PRAVILA IN OSEBNI PODATKI
Nagrajenci nagradne igre bodo preko zasebnega sporočila na družbenih omrežjih pozvani za
posredovanje osebnih podatkov (ime in priimek ter naslov stalnega ali začasnega bivališča). S
posredovanjem teh podatkov dovoljujejo organizatorju, da se njihovi kontaktni podatki shranijo,
analizirajo in obravnavajo v skladu z uredbo GDPR, ter soglašajo, da organizator njegove podatke
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uporabi pri dokončanju izvedbe nagradne igre. Nagrajenci bodo morali v roku 10 dni po prejemu
sporočila posredovati osebne podatke. V kolikor osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo
posredovali, se šteje, da nagrade ne želijo prejeti, in s tem izgubijo pravico do nagrade.

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:
 Nedelovanje aplikacije in/ali družbenega omrežja Facebook, Instagram ali Twitter, ki je
posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacij,
 kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

11. VELJAVNOST PRAVIL
Pravila pričnejo veljati v četrtek, dne 1. 10. 2020 oziroma z dnem njihove objave na spletni strani CPI:
www.cpi.si/files/cpi/userfiles/projektno-sodelovanje/PravilnikNIEuroSkills2020.pdf

Ljubljana, 20.9.2020

Organizator:
Center RS za poklicno izobraževanje
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