Pogoji in navodila za uporabo storitve iMS – Prvi na vasi – Prvi med asi
1. Organizator SMS glasovanja za izbor Prvi med asi
Ta pravila določajo način SMS glasovanja za izbor Prvi med asi prek SMS sporočil. Ponudnik storitve je 12MEDIA,
svetovanje in posredovanje, d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana v sodelovanju s podjetjema Sedem d.o.o.,
Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin in organizatorjem glasovanja Bentec Aleš Benko s.p., Medenska cesta 54, 1210
Ljubljana-Šentvid.
Z uporabo SMS storitve se uporabnik strinja in potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, ki so objavljeni na
www.prvinavasi.si in www.sedem.biz. Odgovornost za delovanje sistema in reševanje reklamacij nosi družba Sedem
d.o.o.
2. Opis SMS glasovanja za izbor Prvi med asi
V oddajah Prvi na vasi bo potekal izbor za naj izvajalca Prvi na vasi – Prvi med asi. V 4 oddajah se predstavi po 12
skladb oz. izvajalcev. Za izvajalce se glasuje izključno tako, da se pošlje SMS sporočilo z vsebino VAS presledek
zaporedna številka izvajalca na 3131. Prvi del glasovanja poteka od začetka premiernega predvajanja (četrtek 21.5.09
ob 19:55) in traja 4 tedne do četrtka 18.6.09 do 10:00. Po koncu glasovanja se na podlagi prispelih SMS glasov določita
po dva tedenska zmagovalca iz vsake oddaje (en zabavni in en narodno-zabavni izvajalec), ki se uvrstita neposredno v
finalno oddajo. Ker so člani Max benda del ekipe Prvi na vasi, Max bend ne more biti finalist izbora za Prvi med asi in
ne more prejeti nobene izmed nagrad za izvajalce. V primeru, da Max bend v tedenski oddaji prejme največ SMS
glasov, postane tedenski zmagovalec (in s tem finalist izbora) drugouvrščeni izvajalec.
Vseh 8 tedenskih zmagovalcev se ponovno predstavi v finalni oddaji, ki bo premierno predvajana 25.6.09 ob 19:55 na
TV Pika. Vrstni red predstavitve finalistov se določi z žrebom pred snemanjem oddaje. Glasovi, ki jih izvajalci
prejmejo v predizboru, se izničijo in glasovanje se začne znova. Finalno glasovanje poteka od četrtka 25.6.09 ob 19:55
do četrtka 2.7.09 ob 10:00. Zmagovalec je tisti izvajalec, ki prejme največ SMS glasov.
Pnv Group podeli nagrade trem izvajalcem, ki v finalnem glasovanju prejmejo največ SMS glasov:
1. nagrada
Naziv Prvi med asi ter snemanje PNV videospota v produkciji PNV Group
2. nagrada
Snemanje pesmi na ključ v studiu Napoleon v sodelovanju s PNV Group
3. nagrada
Izdelava interaktivne PNV spletne strani
Potek glasovanja in rezultati bodo sproti objavljeni na www.prvinavasi.si
Glavni nagradi za glasovalce:
1× osebni računalnik Anni
1× 42'' LCD televizor v full HD tehniki
Tedenske nagrade za glasovalce:
1 × mp3 predvajalnik (Anni)
2 × vrednosti bon v vrednosti 40 EUR za izdelke Pekarne Pečjak
2.1. Trajanje SMS glasovanja za izbor Prvi med asi
Prvi del glasovanja poteka od 21.5.2009 od 19:55 do 18.6.2009 do 10:00 ure.
Finalni del glasovanja poteka od 25.6.2009 od 19:55 do 2.7.2009 do 10:00 ure.
2.2. Sodelovanje v SMS glasovanju za izbor Prvi med asi
Uporabnik bo za SMS glasovanje izvedel v televizijski oddaji Prvi na vasi in na spletni strani www.prvinavasi.si.
Splosni pogoji sodelovanja v nagradnem glasovanju bodo objavljeni na www.prvinavasi.si in www.sedem.biz.
Način sodelovanja:
Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo VAS in številko izvajalca, za katerega glasuje, na 3131. Nato prejme
brezplačno SMS sporočilo s splošnimi pogoji in ceno glasovanja, ki jih potrdi tako, da pošlje SMS sporočilo z vsebino
DA na 3131. Če se je uporabnik strinjal s splošnimi pogoji, je avtomatsko včlanjen v SMS skupnost Prvi na vasi in
prejme brezplačno SMS sporocilo: »S sodelovanjem ste se prijavili na brezplacno SMS obvescanje Prvi na vasi veckrat
mesecno.Ce SMS sporocil ne boste zeleli vec prejemati: VAS STOP na 3131«
Zatem prejme plačljivo (0,99 eur) SMS sporočilo z zahvalo za sodelovanje in da sodeluje v žrebanju.
Vsak uporabnik lahko glasuje večkrat (neomejeno).
Uporabnik, ki sodeluje v SMS glasovanju, se strinja s pogoji, ki so navedeni v medijih za obveščanje.
Uporabnik mora splošne pogoje potrditi samo ob prvem sodelovanju.

2.3. Žrebanje nagrad
Nagrajence bomo izžrebali z naključnim algoritmom.
Tedenska žrebanja se izvede vsak četrtek ob 10:00 in sicer:
• 28.5.2009 – v žrebanju sodelujejo vsi, ki so glasovali med 21.5.2009 od 19:55 do 28.5.2009 do 10:00
• 4.6.2009 - v žrebanju sodelujejo vsi, ki so glasovali med 28.5.2009 od 10:00 do 4.6.2009 do 10:00
• 11.6.2009 - v žrebanju sodelujejo vsi, ki so glasovali med 4.6.2009 od 10:00 do 11.6.2009 do 10:00
• 18.6.2009 - v žrebanju sodelujejo vsi, ki so glasovali med 11.6.2009 od 10:00 do 18.6.2009 do 10:00
Glavno mesečno žrebanje se izvede v četrtek, 2.7.2009 ob 10h. V žrebanju sodelujejo vsi, ki so glasovali med 21.5.2009
od 19:55 in 2.7.2009 do 10h.
2.4. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenca bomo o nagradi obvestili na dan žrebanja po telefonu. V kolikor se ne oglasi, prejme brezplačni SMS:
Izzrebani ste bili za nagrado Prvi na vasi. Prosimo, da nas poklicete do petka xx.xx.09 do 12h. Ce nas ne poklicete
pravocasno, bomo zrebanje ponovili. Nagrajenec mora odgovoriti do zahtevanega roka, sicer se žrebanje ponovi. Imena
nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.prvinavasi.si v roku 3 dni od žrebanja.
2.5. Prevzem nagrad
Nagrade Pekarne Pečjak (vrednostni boni za nakup izdelkov Pekarne Pečjak v vrednosti 40 €) prevzamejo nagrajenci na
naslovu Pekarna Pečjak d.o.o., Poslovna enota Trzin, Prevale 2, 1236 Trzin (Tel.: 01 530 45 00). Nagrade podjetja Anni
(mp3 player, osebni računalnik, LCD televizor) prevzamejo nagrajenci na naslovu ANNI d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin
(Tel: 01 580 08 00). Ob obvestilu o nagardi nagrajenec odda tudi osebne podatke in davčno številko. Akontacijo
dohodnine na nagrado plača nagrajenec. Nagrajenec ima pravico, da nagrado zavrne.
2.6. Dodatne informacije o SMS glasovanju za izbor Prvi med asi
Dodatne informacije o SMS glasovanju lahko sodelujoči dobijo na www.prvinavasi.si in www.sedem.biz.
2.7. Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilni operater).
Glasovanje je možno za naslednje uporabnike / naročnike: naročniki Mobitel GSM/Mobiuporabniki / Debitelovi
naročniki, Simobil naročniki in predplačniki / M-Mobil
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3. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Ponudnik storitve se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. S privolitvijo v splošne pogoje poslovanja se šteje, da je dana osebna
privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov.
4. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradnega glasovanja. Šteje se, da s samim sodelovanjem v
nagradnem glasovanju sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s SMS glasovanjem.
Nagrade niso izplačljive v denarju in niso prenosljive.
V SMS glasovanju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Bentec s.p., 12media d.o.o., Sedem d.o.o. in člani ekipe
Prvi na vasi (voditeljica, humorista, producent in asistenta producenta).
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.
V nagradni igri ni starostnih omejitev.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil
uporabnika.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni
službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil
uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo
storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15
dni od prejema računa.
Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.
Pravilnik SMS glasovanja bo objavljen na spletni strani www.prvinavasi.si in www.sedem.biz.
Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Simobil, Debitel, M-Mobil.
5. SMS skupnost
Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS sporočilom, bodo včlanjeni v SMS skupnost, kar pomeni, da bodo v primeru
včlanitve prejemali koristna obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih ipd. Uporabnik te storitve bo prejel
več SMS sporočili mesečno, sporočilo pa bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS skupnosti
lahko kadarkoli odjavi, tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino VAS STOP. Povratna SMS sporočila
(obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna.
Poslana SMS sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega operaterja.
6. Vprašanja
Sedem d.o.o.
Telefon: 01 237 33 04
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki med 09:00 in 16:00

