
5. člen  

PRAVILA NATEČAJA IMED PREOBRAZBE 
 

Na podlagi 69. člena Zakona o organizaciji iger na srečo in nagradnih iger (hrv.: Zakon o 

priređivanju igara na sreću i nagradnih igara; Narodne novine št. 87/2009) Poliklinika IMED, 

Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, Hrvaška sprejema naslednja: 
 

 
 
 

PRAVILA NATEČAJA »IMED LEPOTNA PREOBRAZBA« 
 

1. člen 
 

Organizator nagradnega natečaja »IMED lepotna preobrazba« je Poliklinika IMED (v 

nadaljevanju: organizator), Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, Hrvaška, OIB (osebna 

identifikacijska številka) 45808433448. Natečaj se organizira s ciljem promoviranja 

organizatorja in povečanja prodaje storitev. 
 

2. člen 
 

Nagradni natečaj poteka od četrtka, 21. decembra 2017 do ponedeljka, 22. januarja 2018 in vključuje 

samo en krog. Nagradni natečaj je razdeljen na tri časovne faze: 
 

a. PRIJAVA: 21. 12. 2017 – 22. 1. 2018 preko spletnega portala Med.Over.Net in Style.Over.Net s 

prijavnim obrazcem na https://med.over.net/ in https://style.over.net/ . 
 

b. RAZGLASITEV: petek, 26. 1. 2018 preko spletnega portala IMED, Med.Over.Net in Style.Over.Net 

ter obvestilo izbrani/emu kandidatki/u preko elektronskega sporočila. 
 

c. LEPOTNA PREOBRAZBA: po dogovoru, najkasneje do 31. 3. 2018 v Polikliniki IMED. 
 

3. člen 
 

Pravila natečaja bodo objavljena na spletnem mestu  https://med.over.net in 

https://style.over.net/ (poleg odobritve Ministrstva za finance). 
 

4. člen 
 

V prijavi na natečaj »IMED lepotna preobrazba« lahko sodelujejo polnoletne osebe vseh 

generacij, ki si želijo lepotne preobrazbe v Polikliniki IMED. Sodelovanje je pogojeno z 

izpolnjenim prijavnim obrazcem na spletni strani  https://med.over.net/ in 

https://style.over.net/ ter obvezno deljenje prispevka na svojem facebook profilu 

https://med.over.net/clanek/natecaj-za-lepotno-preobrazbo/ ali 

https://style.over.net/natecaj-za-lepotno-preobrazbo/ . Prijavni obrazec mora biti izpolnjen 

točno in v celoti. Neresnično navedeni podatki v prijavnem obrazcu se sankcionirajo z 

odvzemom pravice do sodelovanja pri izboru za natečaj.
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9. člen  

V natečaju oziroma nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in njihovi ožji 

družinski člani. 
 

6. člen 
 

Nagradni sklad za brezplačno lepotno preobrazbo obsega: 
 

- strokovno lepotno kirurško preobrazbo estetskih strokovnjakov Poliklinike IMED po izboru 

prijavljenega kandidata, 
 

- en poseg iz izbora; blefarolastika (dvig vek), augmentacija prsi (povečanje prsi), obrazni 

lifting, liposukcija, abdominoplastika, rinoplastika (korekcija nosu) v skupni vrednosti 

1.326,00 – 3.316,00 evrov (10.000 – 25.000 hrvaških kun po srednjem tečaju HNB na dan 21. 

12. 2017). Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 10.000 (deset tisoč kun) – 25.000 hrk 

(petindvajset tisoč kun). 
 

- foto reportažo za prispevek lepotne preobrazbe 2017/2018. 
 

7. člen 
 

 

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru nagradnega natečaja, 
varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje 
osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja, med drugim za namene vzorčenja, 
anketiranja in statistične obdelave podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za 
raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje 
drugega oglasnega gradiva. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim 
osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. 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. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno 
preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s 
pisnim sporočilom po elektronski pošti  https://med.over.net/ ali pisno na naslov organizatorja 
Poliklinika IMED, Selska cesta 90A, 10000 Zagreb, Hrvaška. 

 
8. člen 

 

Zaključek prijav kandidatov/k na natečaj za »IMED lepotno preobrazbo« bo v ponedeljek, 22. 

1. 2018, ob 23.59 uri. S tem je zaključena 1. faza izbora. V petek, 26. 1. 2018, bo objavljen/a 

izbrani/a kandidat/ka, ki se ji/mu pošlje tudi pisno obvestilo po elektronski pošti. IMEDova 

lepotna preobrazba bo potekala po dogovoru, vendar najkasneje do 31. 3. 2018 (oziroma do 

zaključka posega in fotografiranja) v Polikliniki IMED v Zagrebu. O poteku lepotne 

preobrazbe in fotografiranju bo izbran/a kandidat/ka obveščen/a s pisnim sporočilom 

organizatorja. Z oddano prijavo so kandidati/ke obvezani/e k udeležbi lepotne preobrazbe.

https://med.over.net/


 

Izbranec/ka natečaja lahko svojo nagrado prevzame od organizatorja v petih dneh od dneva 

prejema pisnega elektronskega obvestila o osvojeni nagradi, nagrado pa mora izkoristiti 

najkasneje do 31. 3. 2018. Izbranec/ka natečaja mora za prevzem nagrade IMED predložiti: 

osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. 

Morebitno akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator glasovanja. 

Organizator glasovanja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
 

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
 

• se ugotovi, da je prijavljeni/a v glasovanju sodeloval/a v nasprotju s pravili in pogoji 

nagradnega glasovanja. 
 

Če izbranec ne privoli v fotografiranje izgubi pravico do nagrade ali do kakršnegakoli drugega 

ali drugačnega nadomestila. 
 

Nagrada ni izplačljiva v gotovini, ni je možno zamenjati za drugo nagrado, niti je ni mogoče 

prenesti na drugo osebo. 
 

10. člen 
 

Izbor kandidata/ke bo spremljala in izvedla strokovna komisija Poliklinike IMED. Rezultati 

izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 
 

S prevzemom nagrade prenehajo veljati vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradnega 

natečaja do dobitnika. 
 

11. člen 
 

S prijavo na »IMED lepotno preobrazbo« kandidati/ke sprejemajo in soglašajo s pravili in 

obveznostmi nagradnega natečaja organizatorja. V primeru, da je kandidat/ka, izbrana za 

lepotno preobrazbo, ki bo potekala najkasneje do 31. 3. 2018 v Polikliniki IMED v Zagrebu 

(HR), se obvezuje, da se bo le te udeležila, in da dovoli uporabo posnetih fotografij posega za 

javno objavo na spletnih straneh Poliklinike IMED, Med.Over.Net in Style.Over.Net ter v 

namene trženja. Kandidati/ke s sodelovanjem v nagradnem natečaju soglašajo, da se 

strinjajo s prostorsko neomejeno in prenosljivo pravico uporabe narejenih objavljenih 

fotografij. Uporaba vsebine zajema zlasti pravico do javne objave, javnega prikazovanja, 

kopiranja, prevoda, pravico do uporabe dela prispevka in distribucije objavljenih fotografij – 

za kakršenkoli namen (vključujoč za uporabo v marketinške namene in promocijske namene 

v različnih promocijskih kanalih), vse po presoji organizatorja. Prav tako kandidatke 

dovoljujejo objavo fotografij, imena in priimka na spletnih straneh v lasti organizatorja, v 

tiskanih in elektronskih medijih. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. 

Pravila in spremembe pravil bodo objavljena na spletni strani https://med.over.net/. Pravila 

veljajo z odobritvijo Ministrstva za finance. 
 

12. člen

https://med.over.net/


 

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči 

organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru 

pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli 

med trajanjem nagradnega natečaja izključi iz nadaljevanja nagradnega natečaja. Ta določba 

velja tudi po preteku nagradnega natečaja. Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s 

prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo na natečaj organizatorju jamči, da bo prevzel 

odgovornost iz tega naslova. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za 

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v 

natečaju. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične 

ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti oziroma kadar je to potrebno zaradi 

drugih razlogov, na strani organizatorja. Nagradni natečaj se lahko prekine samo v primeru 

nastanka okoliščin, za katere organizator ne odgovarja oziroma ki jih ni mogel preprečiti, 

odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo v tem primeru obveščeni prek spletnega mesta 

https://med.over.net/ in https://style.over.net/. 
 

13. člen 
 

Organizator se obvezuje, da bo 5 % določene vrednosti nagradnega sklada nemudoma 

nakazal hrvaškemu Rdečemu križu. 
 

14. člen 
 

V primeru spora med organizatorjem in udeležencem v tem nagradnem natečaju je pristojno 

Občinsko sodišče v Zagrebu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliklinika IMED 

December 2017 
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