
 

Trans Julius, Zavod za spodbujanje gorskega kolesarstva 

Breznica 63, 4274 Žirovnica 

www.trans-julius.com  

POGOJI SODELOVANJA NA NATEČAJU ˝MLADI JULIUS˝ 
1. Organizator natečaja ˝Mladi Julius˝ (v nadaljevanju: natečaj) je Trans Julius, zavod za 

spodbujanje gorskega Kolesarstva, Breznica 63, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: 
organizator). 

2. Natečaj bo v prvem krogu potekal preko spletnih kanalov Facebook in Instagram. V drugem 
krogu pa na spletni strani Siol.net . 

3. Prvi krog natečaja bo potekal od 3. 4. 2018 do 15. 5. 2018. Drugi krog pa bo potekal od 24. 5. 
2018 do 1. 6. 2018. 

4. Na natečaju lahko sodelujejo mladi, rojeni med leti 1998 in 2002.  

5. Organizator bo štirim zmagovalcem natečaja podaril štartnino za dogodek Trans Julius, ki 
bo potekal od 21. 6. 2018 do 24. 6. 2018. 

6. Nagrada vsebuje: 6 etap v 4 dneh, štartno številko in čip (timing sistem), Trans julius dres, 
kosilo po vsakem etapnem dnevu, okrepčilne postaje, transferji z žičnicami in vlakom, 
vrečko z uporabnimi darili partnerjev. Ostale stroške tekmovanja, kot so prenočišče, 
ostali transferji, ostali obroki, itd. krijejo tekmovalci sami. 

7. Za sodelovanje na natečaju mora posameznik na Facebooku ali Instagramu objaviti 
fotografijo ali video svoje vožnje s kolesom ter pod objavo označiti Trans Julius. 

8. Vsak posameznik lahko objavi poljubno število fotografij/videov, pri čemer pogoj za 
sodelovanje šteje označitev Trans Juliusa (na Facebooku ali Instagramu), objava pa mora 
biti javna. 

9. Vsak sodelujoči se strinja da organizator njegove fotografije/video objavi oz. deli preko 
spletnih kanalov (spletna stran, Facebook, Instagram) in uporablja za promocijo dogodka. 

10. Vsak posameznik je lahko za eno izmed štirih štartnin izbran le enkrat. 

11. V prvem krogu bo organizator s pomočjo posebne komisije izbral 10 finalistov. 

12. S sodelovanjem na natečaju sodelujoči potrjuje, da se strinja s temi Pogoji sodelovanja na 
natečaju in soglaša, da v primeru, da je med desetimi finalisti, organizator objavi njegovo 
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ime in priimek na družbenem omrežju Facebook, Instagram in na spletni strani Trans julius 
(www.trans-julius.com) in Siol.net (siol.net). 

13. Vsi finalisti bodo pozvani k posredovanju osebnih podatkov (naslov, pošta, poštna številka 
in e-pošta). S pozivom bodo prejeli tudi izjavo o sodelovanju mladoletne osebe na 
natečaju, ki jo mora izpolniti zakoniti zastopnik mladoletne osebe (oče, mati, skrbnik).  
Izjavo s svojimi osebnimi podatki morajo poslati (skenirano) na e-poštni naslov ride@trans-
julius.com ali po pošti na naslov Zavod Trans Julius, Breznica 63, 4274 Žirovnica, najkasneje 
v roku 7 dni, sicer niso več upravičeni do nadaljnega sodelovanja na natečaju, organizator 
pa ima pravico izbrati novega finalista. 

14. Organizator ni obvezan odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih podatkov niso 
pravočasno posredovali. 

15. V drugem krogu bodo fotografije/videi desetih finalistov objavljene na spletnem portalu 
Siol.net, kjer bodo bralci z glasovanjem izbrali 4 najboljše, ki bodo prejeli brezplačne 
štartnine za dogodek Trans Julius.  

16. Glasovanje na spletnem portalu Siol.net bo potekalo od 24. 5. 2018 do 1. 6. 2018. 

17. Organizator bo najkasneje do 2. 6. 2018 na svojih spletnih kanalih (Facebook, Instagram, 
Spletna stran Trans Julius, Spletna stran Siol.net) objavil 4 zmagovalce. 

18. V primeru da bosta 4. in 5. finalist zbrala enako število glasov, bo organizator opravil žreb, ki 
bo določil 4. zmagovalca. 

19. Organizator bo 4 zmagovalce naknadno kontaktiral in jim sporočil podrobnosti o prevzemu 
nagrade. 

20. V primeru, da kateri od zmagovalecev zavrne nagrado, organizator natečaja lahko izbere 
novega zmagovalca. 

21. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo in velja le za 
leto 2018. V kolikor se ugotovi, da zmagovalec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje na 
natečaju in/ali da je kršil te pogoje, zmagovalec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do 
takega posameznika organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni 
presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči na 
natečaju se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s 
sodelovanjem na natečaju in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade). 

22. S sodelovanjem na natečaju uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih 
podatkov vse posredovane podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov  (ZVOP-1-UPB1). 

23. Uporabniki organizatorju dovoljujejo uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, naslov 
prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte) v namene izvedbe natečaja. 
Sodelujoči v natečaju organizatorju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in 
nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za namene kontaktiranja uporabnik dovoljuje 
uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska 
pošta, in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do časa, 
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ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima 
posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in 
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

24. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so 
opredeljeni kot obvezni za izvedbo tega natečaja, ne želi posredovati organizatorju kot 
upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v natečaju. 

25. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja natečaja zahteva preklic sodelovanja v natečaju. 
Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail z naslovom "Odstop od natečaja 
Mladi Julius« na ride@trans-julius.com 

26. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz natečaja, če za to obstajajo 
utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim 
osebam, ipd.). 

27. Organizator ne prevzema odgovornosti za:  

- stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje na natečaju,  

- nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave 
sodelujočega,  

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

- kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na 
natečaju.  

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve natečaja iz razlogov, ki niso na 
njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so na natečaju 
sodelovali do trenutka prekinitve le tega. V takšnem primeru bo organizator nagrade 
podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), 
lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora preko spletne strani obvestiti 
udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

28. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se 
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. 
Morebitne spore iz naslova izvedbe natečaja rešuje stvarno in krajevno pristojno Okrožno 
sodišče v Kranju. 

29. Pogoji in pravila natečaja so objavljeni na Facebook profilu in spletni strani Trans Julius. 

30. S Sodelovanjem na natečaju se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. 

31. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo 
razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji 
bodo objavljeni na Facebook profilu in spletni strani Trans Julius. Za dodatne informacije 
pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov ride@trans-julius.com  

Žirovnica, dne 28. 3. 2018
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