
NAGRADNI NATEČAJ OB ''PRAZNIKU SLOVENSKE KOŠARKE'' 

POSTANI DEL ZGODBE EVROPSKIH PRVAKOV 
POGOJI SODELOVANJA PRI SOUSTVARJANJU CELOVEČERNEGA FILMA 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
Ta dokument opredeljuje pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju ‘’Postani del zgodbe evropskih 
prvakov’’ in soustvarjanju celovečernega filma. 
 
Organizator nagradnega natečaja “Postani del zgodbe evropskih prvakov” (v nadaljevanju natečaj) je 
Košarkarska zveza Slovenije, Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
 
Natečaj je organiziran z namenom zbiranja gradiva za soustvarjanje celovečernega filma o zlati 
košarkarski reprezentanci in bo potekala od 18. septembra do 25. oktobra 2019 na spletni strani 
www.kzs.si. Najbolj zanimivi posnetki bodo objavljeni na spletni strani www.kzs.si, režiser filma pa bo 
s produkcijsko ekipo izbral nekaj posnetkov, ki jih bo uporabil v filmu in bodo tako postali čisto pravi 
del zgodbe evropskih prvakov. Avtorji zmagovalnih posnetkov bodo ustrezno kreditirani in si bodo za 
nagrado ogledali premiero filma v družbi ustvarjalcev in nekaterih akterjev filma. 
 

2. POGOJI SODELOVANJA 
 
Natečaj je namenjen vsem slovenskim navijačem, ki si želijo postati del celovečernega filma o zlati 
košarkarski reprezentanci, ki je leta 2017 osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Carigradu. 
 
Za sodelovanje v natečaju morajo udeleženci preko WeTransferja na elektronski naslov kzs@kzs.si ali 
aplikaciji Viber oziroma WhatsApp na številko 070 144 761 poslati video gradivo, ki izpolnjuje spodnja 
pravila: 

 
- Amaterski video posnetki navijaških doživetij med EuroBasketom 2017 so lahko iz Helsinkov, 

Carigrada, sprejema na letališču Jožeta Pučnika oziroma Kongresnem trgu ali pa s čisto 
privatne zabave in spremljanja košarkarske pravljice doma, v službi ali družbi prijateljev. 

 
Udeleženci morajo ob posredovanju video gradiva navesti ime, priimek in elektronski naslov oziroma 
telefonsko številko, saj bodo le tako, v primeru, da bodo izbrani, prejeli vstopnice in vabilo na premiero 
v družbi ustvarjalcev filma. 
 
Organizator natečaja si pridržuje pravico, da zavrne vse neprimerne ali žaljive vsebine. Vsak 
udeleženec s sodelovanjem v natečaju  prenese svoje avtorske posnetke in pravice uporabe (po 23. 
členu ZASP-A)  izključno na organizatorja natečaja brez časovnih ali teritorialnih omejitev.  
 
Uporaba vključuje pravico do izdaje, kopiranja, spreminjanja in distribucije vseh ali delov objavljene 
vsebine, pa tudi pravico do zbiranja celotnih ali delov posnetkov s strani organizatorja natečaja za 
promocijske namene.  
 
Udeleženci ustvarjalne akcije krijejo vse stroške sodelovanja, kot so dostop do interneta, pošiljanje 
vsebin in ostalo. Vsak udeleženec s sodelovanjem (nalaganjem in pošiljanjem video posnetkov) 
potrjuje, da razume ta pravila in pogoje sodelovanja. 
 
Sodelujoči potrdi in zagotovi naslednje: 

- Da je pri pošiljanju posnetkov navedel ime, priimek in elektronski naslov ter, da so vse 
navedene informacije pravilne, točne in ažurne; 
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- Ne pošilja ali objavlja video posnetke, ki niso njegova last; 
- S sodelovanjem na natečaju sodelujoči potrjujejo, da so vse osebe, ki so prikazane na posnetku 

(ali jim posnetek kako drugače posega v zasebnost,) izrazile soglasje za sodelovanje na 
natečaju in so seznanjene z vsemi pravicami, ki se od udeleženca prenesejo na organizatorja 
natečaja. V kolikor so na video posnetku mladoletne osebe, je udeleženec odgovoren pridobiti 
soglasje njegovih staršev ali zakonitih skrbnikov.  

- Po prenosu video posnetka udeleženec prevzame polno odgovornost za skupno rabo in 
uporabo ter potrdi, da je prebral in se strinja s temi pravili. 

  
3. VARNOST OBDELAVE PODATKOV 

 
Kot organizator natečaja na spletnem mestu www.kzs.si, je Košarkarska zveza Slovenije upravljalec 
vaših osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) ter jih uporablja samo 
in izključno za projekt celovečernega filma ter jih po končani akciji izbriše. Udeleženci se strinjajo in 
soglašajo, da je njihov video posnetek objavljen na spletni strani www.kzs.si ter lahko postane del 
celovečernega filma. Udeleženec bo v primeru, da je izbran v končno verzijo celovečernega filma, na 
naveden elektronski naslov prejel obvestilo in vabilo na premiero v družbi ustvarjalcev.  
 

4. IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI  
 

Nagrade ni možno zamenjati, izplačati v gotovini ali jo prenesti na tretjo osebo. 
 

5. ODGOVORNOST  
 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebanih nagrad. 
Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izbranih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na 
pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je bila izbrana.  
 

6. PRAVILA NAGRADNE IGRE  
 

Sodelujoči v nagradnem natečaju so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s 
pravili nagradnega natečaja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna 
v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
 
Ljubljana, 17. september 2019 
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