Pravila sodelovanja v projektu Knjigolov
1. Trajanje in obseg
Projekt Knjigolov bo potekal od 30. 10. 2017 naprej. Glavna nagrada bo podeljena
enkrat letno, v mesecu juniju, če se igre do takrat udeleži vsaj 30 tekmovalcev v
vseh sodelujočih enotah skupaj. Če je tekmovalcev manj, se nagrado podeli v
septembru.
2. Organizator in namen
Organizator projekta je Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana.
Namen projekta je sodelujočim približati knjižnično postavitev in jih naučiti iskanja
gradiva po knjižnici.
3. Sodelujoči
V projektu lahko sodeluje vsak, ki se je en dan prej prijavil k sodelovanju preko
elektronskega naslova knjiglov@mklj.si. Vsak sodelujoči mora v knjižnico prinesti
natisnjeno in izpolnjeno prijavnico, ki jo podpišejo njegovi starši. Prijavnica je
dostopna na spletni strani www.mklj.si.
4. Nagrade
V kolikor nagrajenec v roku 30 delovnih dni od prejema obvestila o glavni nagradi
ne posreduje podatkov za poravnavo davčnih obveznosti, se šteje, da se je nagradi
odpovedal.
Prejete nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, niti zahtevati njene denarne
protivrednosti.
5. Izvedba
Za izvedbo projekta skrbi odbor v sestavi: Barbara Kaiser, vodja projekta Knjiglov,
Barbara Marinčič, vodja Knjižnice Prežihov Voranc, Maja Šefman, član, Manca
Ratković, vodja oddelka za otroke in mladino KPV, Matej Gazvoda, član
Po predhodni prijavi (en dan prej) se oglasiš v knjižnici. Svoj izziv dobiš na listu pri
knjižničarju za pultom. Za lažjo orientacijo po knjižnici lahko pri njem dobiš tudi
zemljevid knjižnice. Knjižničar si zabeleži uro in minuto, ko si odprl list z nalogo. Ko
knjigo najdeš, jo oddaš pri knjižničarju, ki bo tvoj rezultat (minute in točke) vpisal v
tabelo. S sabo imej tudi člansko izkaznico knjižnice (Urbano).
6. Točkovanje
V eni enoti dobiš za najdeno knjigo v manj kot 10 minutah 3 točke, drugače 2. Če
iščeš knjige po več različnih enotah, dobiš v prvi 3 točke, v vsaki nadaljnji pa ti prvič
pripada še ena točka dodatka, ker še ne poznaš terena. Iščeš lahko v enotah Vič,
Rudnik in Brezovica.

2 točki – Ko knjigi iščeš v eni knjižnici drugič, tretjič … in kadar za iskanje porabiš
več kot 10 minut, ne glede na to, ali iskanje izvajaš prvič, ali drugič, tretjič …
3 točke – Ko knjigi v eni knjižnici iščeš prvič in za iskanje porabiš manj kot 10 minut.
Ko knjigo iščeš v drugi ali tretji knjižnici prvič in za iskanje porabiš več kot 10 minut.
4 točke – Ko greš knjigi iskat v drugo ali tretjo knjižnico in ju najdeš v manj kot
desetih minutah. Če porabiš za iskanje več kot 10 minut, dobiš za prvo iskanje v
drugi in tretji knjižnici samo 3 točke (2+1).
Na dan lahko iščeš le eno založeno knjigo. Akcijo iskanja pa lahko izvedeš največ
10X.
Seštevajo se časi in točke. Tisti, ki zbere največ točk in je za iskanje porabil najmanj
časa, je zmagovalec.
Če bo tekmovalcev z enakim rezultatom več, se izvede finalno tekmovanje v eni od
sodelujočih knjižnic. Takrat vsi tekmovalci rešujejo isto nalogo. Meri se najboljši
čas. Simboličnih nagrad za skritimi knjigami v tem primeru ni.
Tekmovalci, ki v knjižnici, kjer poteka finalno tekmovanje, še niso iskali, lahko dan
prej v tej knjižnici izvedejo poskusno iskanje, ki se ne zapiše med tekmovalne
rezultate.
7. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti. O datumu
prevzema nagrade se bomo individualno dogovorili.
8. Davčne in druge obveznosti
Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznost plačila vseh davkov in
prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator od navedene bruto vrednosti
nagrade obračuna akontacijo dohodnine. Dobitnik nagrade 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.mklj.si.
Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade
nagrajencu in plačilom vseh davkov in prispevkov. 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.
9. Organizator hrani dokumentacijo v zvezi z izvedbo
Vse prejete sezname in e-pošto v času trajanja projekta in dokumentacijo v zvezi z
nagrajenci (potrdila o izročitvi nagrade, davčno dokumentacijo) v skladu z davčnimi
in računovodskimi predpisi hrani organizator.
10. Zasebnost in varstvo podatkov sodelujočih

Organizator je zbiralec in upravljavec zbirke osebnih podatkov, ki jih prejme v
okviru projekta. Navedeni osebni podatki se zbirajo za namen identifikacije
sodelujočih in morebitnega pošiljanja nagrad. S sodelovanjem udeleženci
dovoljujejo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS,
št. 94/2007) za namene in čas trajanja projekta. Organizator se zavezuje, da
posredovanih osebnih podatkov ne bo objavil ali posredoval tretjim osebam brez
izrecnega dovoljenja sodelujočega in da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih
podatkov.
11. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili. S sodelovanjem v
projektu sodelujoči pristanejo na vse pogoje v zvezi s projektom. Celotna pravila so
objavljena na spletni strani www.mklj.si in so na vpogled tudi na sedežu
organizatorja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila
prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli
drugi obliki.
12. Drugi pogoji
Organizator projekta lahko med projektom izloči udeleženca, za katerega
upravičeno domneva, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne
osebne podatke. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec z ustreznim
dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v projektu
dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v poročilih o poteku projekta. Pravila
projekta so objavljena na spletni strani www.mklj.si. Šteje se, da so sodelujoči s
pravili seznanjeni, da na njih pristajajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je udeleženec
v projektu sodeloval v nasprotju s temi pravili.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi projekta, ne odgovarjajo za
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Odločitev organizatorja o vseh
vprašanjih v zvezi s projektom oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse
udeležence.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega projekta.
13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator projekta. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem
obvestil udeleženca. Datum objave pogojev sodelovanja v projektu: 15. 11. 2017.
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