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SPLOŠNI POGOJI LIKOVNEGA NATEČAJA USTVARIMO BOŽIČNO ORCO  
 
Organizator 
Organizator nagradne igre je ORCA ENERGIJA, d.o.o. (v nadaljevanju Orca Energija), 
Vodovodna ulica 30 c, 2000 Maribor. 
 
Opis nagradne igre in oblike sodelovanja 
Nagradna igra poteka od 24. 12. 2021 do vključno 5. 1. 2022. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki 
so na zgoraj naveden naslov poslali likovne izdelke in izpolnjena soglasja. Nakup ni pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri. Med vsemi sodelujočimi bodo zaposleni podjetja Orca Energija, 
izžrebali tri nagrajence. 
 
Za sodelovanje je na naslov podjetja Orca Energija (Vodovodna ulica 30 c, 2000 Maribor) 
potrebno poslati likovni izdelek s podobo Orce in podpisanim soglasjem. 
 
Organizator nagradne igre bo kot upravljalec osebnih podatkov, pridobljene podatke, 
samostojno in po lastni presoji, uporabljal izključno za naslednje namene: 

· izvedba nagradne igre v vseh vidikih; 
· obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev; 
· objava nagrajencev na spletni strani. 

 
Nagrada 
Med vsemi sodelujočimi bodo izžrebani trije nagrajenci, ki bodo prejeli: 

1. nagrada – bon za 50,00 EUR, za trgovino Babycenter 
2. nagrada – bon za 30,00 EUR, za trgovino Babycenter 
3. nagrada – bon za 20,00 EUR, za trgovino Babycenter 

 
Sodelovanje v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
sprejmejo pogoje za sodelovanje v likovnem natečaju. Osebe, ki niso polnoletne, morajo za 
sodelovanje pridobiti soglasje staršem oziroma skrbnikov. Z izpolnitvijo soglasja in 
sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, 
sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z 
izdelavo in pošiljanjem likovnega izdelka. Nakup izdelkov ali storitev Orca Energija ni pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri. Informacije o nagradni igri so javnosti na voljo na 
www.orcaenergy.eu.  
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Obveščanje nagrajencev 
Nagrajenci bodo obveščeni o nagradi na spletni strani podjetja Orca energija (rubrika 
Aktualno) in na Facebook strani podjetja Orca Energija. 
 
Prevzem nagrade 
Nagrajenec bo za prevzem nagrade posredoval svoje ime, priimek, točen naslov in kontaktni 
podatek. Nagrajenec ni upravičen do nagrade v primeru, da se ne strinja s sprejemom nagrade, 
ne posreduje zahtevanih podatkov ali pa posreduje lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni 
upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. 
 
Soglasje za uporabo osebnih podatkov 
Soglašam z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani podjetja Orca Energija in izjavljam, 
da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene 
obdelave za potrebe neposrednega trženja (obveščanje o storitvah, novostih storitev in 
produktov, ki jih tržijo, ipd.). Seznanjen sem, da lahko kadarkoli od izvajalca nagradne igre 
pisno zahtevam, da trajno ali začasno prenehajo uporabljati moje osebne podatke za namen 
neposrednega trženja. 
 
Ostale določbe 
V primeru vprašanj ali nejasnosti pokličite 02 320 71 80. 
 
Maribor, 24. 12. 2021 
 


