
     
 

 

Pravila nagradne igre »Filmski večeri v Arboretumu – DATE NIGHT«  

 
 

Javni zavod Kulturni dom Franca Bernika Domžale bo na Facebook profilu Mestnega kina 

Domžale izvedel nagradno igro »Filmski večeri v Arboretumu – Date Night«. 

 

Kulturni dom Franca Bernika Domžale bo na Facebook profilu Mestni kino Domžale objavil 

nagradno nalogo, ki jo bodo med 16. in 18. 8. 2022 lahko opravili uporabniki/-ce Facebooka. 

Objava bo deljena tudi na Facebook in Instagram profilih Kulturnega doma Franca Bernika 

Domžale, Arboretuma Volčji Potok in Letnega vrta Arboretum Volčji Potok. Med vsemi, ki 

bodo sodelovali z všečkanjem objave, bo Kulturni dom Franca Bernika Domžale izžrebal 

enega/-o in podelil dve vstopnici za projekcijo filma Vojvoda v okviru Filmskih večerov v 

Arboretumu, pijačo po izbiri v filmski kavarni Arboretum (Letni vrt Arboretum Volčji Potok) 

pred pričetkom projekcije ter ogled parka z golf vozilom Arboretuma Volčji Potok. Vstopnica 

velja le za ogled filma Vojvoda in ne tudi kot vstopnica v park Arboretum Volčji Potok. 

 

Nagrajenec/-ka bo objavljen/-a v posodobljeni objavi in v komentarju na Facebook profilu 

Mestni kino Domžale. Oseba s sodelovanjem v nagradni igri soglaša z objavo imena oziroma 

uporabniškega imena, ki bo objavljeno v skladu s pravili nagradne igre. Javni zavod Kulturni 

dom Franca Bernika Domžale bo po zaključku nagradne igre (18. 8. 2022 ob 12. uri) 

nagrajenca/-ko preko Facebook zasebnega sporočila obvestil o prejemu nagrade. Nagrajenec/-

ka se mora odzvati in potrditi prejem sporočila do 18. ure. Če se nagrajenec/-ka ne odzove v 

določenem roku, se izžreba nov nagrajenec/-ka. 

 

Prevzem nagrade bo mogoč na blagajni Arboretuma Volčji Potok v četrtek, 18. 8. 2022, ob 

19.30. uri. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le posamezniki, ki se lahko v četrtek, 18. 8. 2022, osebno 

zglasijo v Arboretumu Volčji Potok (Radomlje, Slovenija). 

 

Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne 

sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. 

 

Več informacij o nagradni igri lahko dobite preko elektronskega naslova obvescanje@kd-

domzale.si. 
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