Pogoji nagradnega natečaja – »Postani rock zvezda!«
(v nadaljevanju: pravila)

1. Pogoji sodelovanja
• V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki se soglašajo s temi pravili.
• V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v družbi CMT d.o.o.
• CMT d.o.o. si pridružuje pravico do izvajanja trženjskih aktivnosti v skladu s svojo trženjsko politiko.
• Z sodelovanjem posameznik soglaša, da CMT d.o.o. hranijo vse pridobljene podatke ter jih
obdelujejo oziroma uporabljajo za namene izvedbe nagradnega natečaja in za namene neposrednega
trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica. Podrobnosti glede
obdelave osebnih podatkov sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem so določene v splošnih
pogojih natečaja.

2. Način sodelovanja
Sodelovati v natečaju je možno tako, da se do 12.11.2018 pošlje demo mp3 ali video, opis glasbene
skupine in fotografijo na nagradnaigra@cmt.si. V naprej določena komisija bo 14.11.2018 razglasila 4
glasbenike oziroma glasbene skupine, ki se bodo uvrstili v finale tekmovanja. Finalisti bodo o tem
obveščeni preko e‐pošte, s katero so se prijavili na natečaj. V kolikor se finalist ne bo odzval v roku 2
dneh od prejema obvestila, bo izgubil pravico do sodelovanja v finalnem izboru in bo njegovo mesto
prejela naslednja glasbena skupina.
Finalni izbor bo potekal 21.11.2018 v Orto Baru. Vsi finalisti bodo imeli pravico do 30 minutnega
nastopa, po katerem bo sledilo glasovanje. Končni zmagovalec bo izbran na podlagi glasov ljudstva in
mnenja komisije, ki bo vse nastope strokovno ocenila.
5. Podatki in prevzem nagrade
• Nagrada natečaja je 30 minutni nastop na Ritmu Mladosti 2018.
• Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je
pisno navedeno drugače.
• Podeljevalec nagrade, izvajalec natečaja in organizator le‐tega je CMT d.o.o.
• V kolikor zmagovalec natečaja zaradi kakršnega koli razloga odkloni nastop na Ritmu Mladosti 2018,
velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi in bo le‐ta podeljena drugim.
Vsi sodelujoči v natečaju organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena in priimka na vseh spletnih
mestih, ki jih ima v lasti CMT d.o.o.. Tekmovalci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno
naveden zgoraj, objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za
objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku
organizatorju ni treba plačati nagrajencem.

6. Izplačilo nagrad
• Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.
7. Hranjenje osebnih podatkov
Finalist bo obveščen po e‐pošti na naslov, ki ga je le‐ta v skladu s pogoji sodelovanja v natečaju
navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v natečaju v
skladu s pogoji sodelovanja v natečaju, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu
dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov(ZVOP‐1‐UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke
hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev
(navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja

