Pravila sodelovanja v literarnem tekmovanju Bralni vlak

1. Organizator in namen tekmovanja
Organizator literarnega tekmovanja Bralni vlak je založba KUD Sodobnost International,
Suhadolčanova 64, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju organizator). Bralno tekmovanje
poteka v okviru projekta (Iz)brano, ki ga je leta 2017 podprl program Kreativna Evropa –
Kultura. Namen tekmovanja je spodbujanje bralne kulture in izboljševanje bralne pismenosti,
in to med vsemi generacijami bralcev.

2. Trajanje in potek tekmovanja
Na literarnem tekmovanju Bralni vlak lahko sodelujejo tandemi tekmovalcev, ki jih mora
vedno sestavljati ena odrasla oseba in en otrok. Branje za literarno tekmovanje bo potekalo od
2. aprila 2018 do 22. aprila 2019; tekmovalci se lahko pridružite kadar koli v tem obdobju –
prijavnica je dosegljiva na www.sodobnost.com (pod zavihkom Vstopna postaja). Ko
organizator prejme prijavo, se na spletni strani www.sodobnost.com (pod zavihkom Bralni
vlak) prikaže lokomotiva z imenom, ki si ga je ob prijavi izbral tekmovalni tandem. Po prijavi
vsak tekmovalni tandem prejme v dar bralno opremo: vrečko z Bralnim dnevnikom, knjižnimi
kazalkami in knjižico vagonov.
K lokomotivi se z branjem poljubne leposlovne literature priključi vagon. En vagon pomeni
dve prebrani knjigi: eno prebere odrasla oseba, drugo otrok. Če otrok še ne bere, mu knjigo
lahko prebere odrasla oseba. Knjige, ki jih izbirata tekmovalca, morajo biti primerne starosti
in zmogljivostim posameznega bralca (za odraslega tekmovalca slikanice ne veljajo). Ko
tekmovalca prebereta vsak svojo knjigo, na listič iz knjižice vagonov vpišeta zahtevane
podatke (ime lokomotive, naslov in avtorja knjige, ki jo je prebrala odrasla oseba, ter podpis
otroka IN naslov in avtorja knjige, ki jo je prebral otrok, ter podpis odrasle osebe) ter ga
pošljeta organizatorju. Pošljeta fotografijo kupončka po e-pošti na bralni.vlak@gmail.com ali
kuponček po običajni pošti na naslov organizatorja. S podpisom odrasla oseba potrjuje, da je
otrok knjigo prebral, prav tako otrok s podpisom potrjuje, da je odrasla oseba prebrala
navedeno knjigo. Ko bo organizator prejel pravilno izpolnjen listič iz knjižice vagonov, bo na
spletni strani www.sodobnost.com lokomotivi tekmovalnega tandema priključil nov vagon.
22. aprila 2019 se bo zbiranje vagonov končalo. Lističev iz knjižice vagonov, ki bodo prispeli
po 22. aprilu 2019, organizator ne bo upošteval. Pet finalistov – tekmovalnih tandemov, ki
bodo zbrali največ vagonov – bo organizator povabil na zabavni kviz o branju in knjigah.
Vseh pet finalistov bo organizator obvestil po e-pošti ali po telefonu. Trem najdaljšim vlakom
bo organizator podelil točke (3 točke za najdaljši vlak, 2 točki za drugouvrščeni vlak, 1 točko
za tretjeuvrščeni vlak), četrti in peti najdaljši vlak ne prejmeta posebnih točk, vendar imata še
vedno možnosti za zmago – točke bodo namreč vsi tekmovalci pridobivali na zaključnem
kvizu. Zmagovalec bo tisti, ki bo skupno zbral največ točk na literarnem kvizu in bralnem
vlaku. Sledili bosta podelitev nagrad in zabava. Zaključni kviz bo organizator priredil maja
2019, datum in kraj dogodka bosta znana naknadno.

3. Sodelujoči na literarnem tekmovanju
Na literarnem tekmovanju lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji in v zamejstvu. Sodelujejo lahko tandemi, ki jih morata sestavljati ena
odrasla oseba in en otrok. Z izpolnjeno prijavnico (izpolni jo odrasla oseba) oba tekmovalca
potrjujeta, da se strinjata s pogoji sodelovanja.

4. Nagrade
Na literarnem tekmovanju je mogoče osvojiti nagrade. Nagrade podeljuje organizator trem
tekmovalnim tandemom, ki s sodelovanjem na literarnem tekmovanju Bralni vlak in s
sodelovanjem na zaključnem kvizu zberejo največ točk. Prva nagrada je izlet v Gardaland za
4 osebe (tekmovalni tandem lahko na izlet v Gardaland povabi še dve osebi) in vrečka s
knjižnim presenečenjem. Organizator krije stroške prevoza iz Ljubljane do adrenalinskega
parka Gardaland in vstopnice za obisk vsem štirim osebam. O datumu izleta v Gardaland se
tekmovalni dvojec in organizator dogovorita naknadno. Udeležba izleta in obisk
adrenalinskega parka Gardaland sta na lastno odgovornost. Druga nagrada je bon v vrednosti
300 €, ki ga izda KUD Sodobnost International in ga je mogoče unovčiti za nakup knjig na
spletni strani www.sodobnost.com. Tretja nagrada je bon v vrednosti 200 €, ki ga izda KUD
Sodobnost International in ga je mogoče unovčiti za nakup knjig na spletni strani
www.sodobnost.com. Organizator bo nagrade podelil na prireditvi po zaključnem kvizu, ko
bodo znani zmagovalci. Zamenjava nagrade za drug izdelek ni možna, prav tako ni mogoče
izplačilo gotovine v denarni protivrednosti.

5. Obveščanje tekmovalcev
Tekmovalci se s prijavo na literarno tekmovanje Bralni vlak strinjajo, da so uvrščeni na
organizatorjev seznam za obveščanje.
Organizator bo pet finalistov povabil na zaključni kviz po e-pošti ali po telefonu.

6. Rezultati literarnega tekmovanja
Imena petih finalistov oziroma imena njihovih lokomotiv bodo objavljena na spletni strani
organizatorja. Končni rezultati literarnega tekmovanja bodo razglašeni na zaključni prireditvi
tekmovanja (po končanem kvizu) ter naknadno objavljeni na spletni strani. Če finalist
oziroma tekmovalec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju, če
navede nepopolne podatke ali če tekmovalca ni mogoče obvestiti o uvrstitvi med finaliste,
izgubi pravico do udeležbe na literarnem kvizu ter posledično pravico do nagrade. Od
organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade, organizator pa je v tem primeru prost
vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. Rezultati tekmovanja v skladu
s temi pravili so dokončni, pritožba nanje ni mogoča.

7. Davčne in druge obveznosti
Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznost plačila vseh davkov in prispevkov je
breme organizatorja. Organizator od navedene bruto vrednosti nagrade obračuna akontacijo
dohodnine. Starš oz. odrasli član nagrajenega tandema ob prevzemu nagrade podpiše izjavo,
da je nagrado prejel, v skladu z Zakonom o dohodnini predloži davčno številko, podpiše
izjavo o strinjanju s plačilom akontacije dohodnine na dohodek in soglasje za objavo osebnih
podatkov, ki bodo objavljeni na spletni strani www.sodobnost.com. Organizator izpolni svojo
obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu in plačilom vseh davkov in
prispevkov. V davčno osnovo se ne všteva vrednost nagrade, ki ne presega 42,00 EUR.
Organizator bo nagrajencu predal dogovorjeno nagrado in skladno z veljavno davčno
zakonodajo in temi pogoji nagrajencu obračunal ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel
njeno prijavo in plačilo.

8. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se starši oz. zakoniti zastopniki sodelujočih otrok strinjajo s
pravili. S sodelovanjem na literarnem tekmovanju starši oz. zakoniti zastopniki sodelujočih
otrok pristanejo na vse pogoje v zvezi z literarnim tekmovanjem. Celotna pravila literarnega
tekmovanja so objavljena na spletni strani; tam bodo objavljena tudi imena nagrajencev. V
primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge
objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

