
    

 

Pravila nagradnega žreba v Slamnikarskem muzeju, 19.6.2021 

 
Slamnikarski muzej, ki deluje v okviru Javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 

bo izvedel nagradni žreb na dogodku Poletna muzejska noč v Slamnikarskem muzeju, 19. 

junija 2021, ob 20.30. 

 

V nagradnem žrebu lahko sodelujejo obiskovalci dogodka, ki bodo v muzeju pravilno 

izpolnili prijavnico za sodelovanje v nagradnem žrebu in jo oddali v nagradno škatlo od 

18. do 20.30 ure. 

 

Nagrade: 

1. SLAMNIK  

2. Knjiga o domžalskem slamnikarstvu: M. Brojan, Slamnata sled Domžal 

3. Keramični krožnik z odtisnjeno domžalsko kito 

 

Rezultati nagradnega žreba bodi objavljeni na FB strani in Intagram Slamnikarski muzej do 21. 

ure na dan dogodka oz. na spletni strani Kulturnega doma Franca Bernika (ponedeljek, 

21.6.2021, ob 12. uri. Oseba s sodelovanjem v nagradnem žrebu soglaša z javno objavo imena, 

ki bo objavljeno v skladu s pravili nagradne igre. Slamnikarski muzej bo po zaključku 

nagradnega žreba nagrajenca/-ko obvestil o prejemu nagrade na kontakte, navedene na oddani 

prijavnici. Nagrajenec/-ka se mora odzvati in prevzeti nagrado v 7 dneh po dogodku v 

odpiralnem času Slamnikarskega muzeja. 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. 

Nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini kot mejo za obdavčitev in 

zato niso obdavčene. 

Slamnikarski muzej se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, 

ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Udeleženec nagradnega žreba dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve 

namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov 

za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebni 

podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 

shranjevanja in uporabe: – ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije 

nagrajenca); – kontaktna telefonska ali e-naslov (za potrebe obveščanja o nagradi in obveščanja 

v primeru kakršnihkoli težav z prevzemom nagrade). 

Slamnikarski muzej si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradnega žreba, 

če tako zahtevajo vzroki tehnične narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in 

novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na FB in spletni 

strani.  

Več informacij o nagradnem žrebu lahko dobite preko elektronskega naslova 

slamnikarski.muzej@kd-domzale.si 

 

 

 

Slamnikarski muzej Domžale  

in Javni zavod Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 17. 6. 2021 

mailto:slamnikarski.muzej@kd-domzale.si

