
SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA SODELOVANJA pri 

natečaju »Mercatorjev Mali šef - kuhanje je kul« 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja v projektu/natečaju/aktivnosti, ki jo 

organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: organizator). 

2. člen 

Aktivnost poteka v času do 26. 5. 2020. 

SODELOVANJE V AKTIVNOSTI 

3. člen 

Organizator k sodelovanju v aktivnosti povabi vse osnovne šole v Republiki Sloveniji (v 

nadaljevanju: osnovne šole), ki v terminu najkasneje do 10. aprila 2020 pošljejo recepte, ki 

morajo biti čim bolj natančni (glede sestavin, priprave, časa kuhanja/peke itd.) in fotografije 

pripravljenih jedi v okviru izbirnega predmeta »sodobna priprava hrane« v 7., 8., in 9. 

razredih. Vse prispele recepte bo organizator objavil na Facebook profilu Mercator. 

Glasovanje bo potekalo v dveh krogih: 

 1. krog od 15. aprila do 5. maja 2020: 30 objavljenih receptov z največ všečki bo 

nagrajenih z darilno kartico Mercator v vrednosti 100,00 EUR. 

 2. krog od 18. maja do 26. maja 2020: 4 recepti z največ všečki in 4 recepti po izboru 

kuharske mojstrice, ki bodo nadaljevali tekmovanje v finalni izbor, se bodo pomerili 

med seboj po sistemu izpadanja. Na koncu bo ostal en zmagovalni recept, ki bo 

nagrajen z darilno kartico Mercator v vrednosti 500,00 EUR, pri čemer bo prejemnik 

nagrade posamezna osnovna šola. 

V aktivnosti lahko sodelujejo osnovne šole, ki se pravočasno prijavijo k sodelovanju in 

izpolnijo pogoje, napisane v nadaljevanju teh splošnih pogojev. Šole se prijavijo na 

elektronski naslov m.sef@pristop.si do 10. aprila 2020 ter posredujejo ime in naslov osnovne 

šole ter kontaktno osebo. Šole posredujejo tudi fotografijo recepta, navodilo za pripravo jedi 

ter potrditveno elektronsko sporočilo, da sodelujejo v aktivnosti Mercatorjev mali šef. Šola 

lahko sodeluje z več recepti. Šteje se, da osnovna šola s prijavo sodelovanja v aktivnosti 

sprejema pogoje in pravila sodelovanja v aktivnosti in izjavlja, da je imetnik materialnih 

avtorskih pravic posredovanega besedila (predstavitve šole, receptov jedi ipd.) in 

spremljajočega gradiva (npr. fotografije šole, fotografije jedi, logotipov ipd.) ter da na 

organizatorja za območje Republike Slovenije brezplačno, ne-ekskluzivno, ter za čas trajanja 

aktivnosti in 6 mesecev po njenem zaključku, prenaša materialne avtorske pravice na 

posredovanih avtorskih delih, zlasti pa: 

 pravico do reproduciranja, 



 pravico do distribuiranja, 

 pravico do javnega prikazovanja, 

 pravico do dajanja na voljo javnosti, vključno z dajanjem na voljo javnosti prek 

računalniške mreže (TCP/IP protokol – svetovni splet) ali z uporabo 

telekomunikacijskega omrežja (WAP, UMTS, SMS, 3G, storitve t.i. 'mobilne 

telefonije', preko GSM, GPRS, idr.), 

 pravico do predelave oz. spremembe avtorskih del ter 

 tudi druge materialne avtorske pravice, čeprav zgoraj niso izrecno navedene, vendar so 

potrebne za dosego ustrezne predstavitve osnovne šole in projekta, skladno z 

organizatorjevimi kriteriji predstavitve. 

Osnovna šola s posredovanimi avtorskimi deli ne sme kršiti predpisov glede varstva osebnih 

podatkov, intelektualnih pravic tretjih oseb ali drugih predpisov. Osnovna šola s podajo 

soglasja za sodelovanje v nagradni igri soglaša tudi, da lahko organizator uporablja logotip oz. 

grafični znak osnovne šole za namen promocije aktivnosti na spletni strani 

https://malisef.mercator.si in na Facebook profilu Mercator, v medijskih objavah ter na 

prodajnem mestu. 

4. člen 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine 

sodelovanja v aktivnosti. 

5. člen 

V aktivnosti ne smejo sodelovati osnovne šole, ki ne sprejmejo pravil in pogojev izvajanja 

aktivnosti. 

 

NAGRADNI SKLAD 

6. člen 

Skupni nagradni sklad znaša 3.500,00 EUR: 

- 1 x darilna kartica Mercator v vrednosti 500,00 EUR, 

- 30 x darilna kartica Mercator v vrednosti 100,00 EUR. 

PREVZEM NAGRAD 

7. člen 

Organizator najkasneje 30 dni po zaključku aktivnosti nagrajenim šolam s priporočeno pošto 

pošlje darilne kartice Mercator. Za potrebe prejema nagrade osnovne šole ob prijavi k 

aktivnosti posredujejo organizatorju svoje kontaktne podatke in odgovorno osebo za prevzem 

darilne kartice. 

Nagrade niso prenosljive na drugo pravno ali fizično osebo. 

OSTALA DOLOČILA 



8. člen 

V času trajanja aktivnosti so pravila in pogoji aktivnosti na vpogled na spletni strani 

malisef.mercator.si, ter v Kontaktnem Centru Mercator, Dunajska cesta 103, Ljubljana (vsak 

delavnik v času uradnih ur od 8.30 do 14.30). 

9. člen 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev aktivnosti, pri čemer bodo 

spremembe objavljene na spletni strani malisef.mercator.si ter v Kontaktnem centru Mercator 

v času iz prejšnjega člena. 

Poslovni sistem Mercator, d.d. 

Ljubljana, 10. 4. 2020 


