
Pravila in pogoji za sodelovanje na natečaju MLADA AMBASADORKA/MLADI AMBASADOR 

LJUBLJANE 

1.     ORGANIZATOR 

Organizator natečaja MLADA AMBASADORKA/MLADI AMBASADOR LJUBLJANE  (v nadaljevanju 

natečaj) je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 

2.      SODELUJOČI 

V natečaju lahko sodelujejo Ljubljančanke in Ljubljančani stari med 18 in 30 let, ki imajo odlično znanje 

angleškega jezika ter izkušnje z javnim nastopanjem. 

3.     NAČIN SODELOVANJA 

V natečaju lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 15. 06. 2018 do vključno 16. 

07. 2018 pošljejo prijavo, ki mora vsebovati: 

- največ dvominutni video posnetek v angleškem jeziku, v katerem so opisane tri prednostne 

naloge, ki bi jih naredil/a, če bi bil/a župan/ja en dan, 

- nadaljevanje stavka "Moja Evropa leta 2030 bo ...", v video predstavitvi ali v pisnem sestavku 

- kratko osebno predstavitev v slovenskem in angleškem, 

- razloge, zakaj bi želel/a postati mlada ambasadorka ali ambasador.   

Sodelujoči v natečaju morajo izpolniti prijavni obrazec, ki je objavljen na spletni strani www.ljubljana.si  

ter ga skupaj z videom in zahtevanimi prilogami poslati na naslov ambasador@ljubljana.si .S pravilno 

oddajo prijave in naloženim video posnetkom postane oseba sodelujoča. 

V natečaju se upoštevajo samo pravilno izpolnjene prijave. 

Video naj bo v formatu .mp4, .avi, .divx, .wmv, .mov. Prosimo, da ga pošljete na linku prek aplikacij za 

pošiljanje velikih formatov (wetransfer, sharefile …). 

4.     AVTORSKE PRAVICE 

Sodelujoči z izpolnitvijo prijavnega obrazca posreduje svoje osebne podatke in video posnetek. 

Sodelujoči se z oddajo osebnih podatkov in video posnetka strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, 

vključno z video posnetkom, na način in za namene, določene s temi pravili sodelovanja. Sodelujoči 

dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z video posnetkom, organizatorju. Sodelujoči 

dovoli, da organizator prosto razpolaga z vsemi prenesenimi materialnimi avtorskimi pravicami in jih 

prenaša na tretje osebe brez časovnih in teritorialnih omejitev. 

S sodelovanjem v natečaju sodelujoči dovoli obdelavo video posnetka ali teksta in prenaša na 

organizatorja pravice v takšnem obsegu, da se lahko video posnetek uporabi v ta namen : 

 Obdelavo video posnetka ali teksta za namen izvedbe natečaja (nabiranje, hramba, pregled, 

izbor video posnetka ipd., predelava), 

 Arhiviranje s strani organizatorja. 

Sodelujoči  lahko, v času trajanja natečaja oz. najkasneje do 16. 07. 2018, prekliče svoje sodelovanje v 

natečaju, tako da pošlje sporočilo organizatorju na naslov ambasador@ljubljana.si. Po prejemu tega 

sporočila ga organizator izključi iz natečaja. Po izteku tega roka pa preklic ni možen. 

http://www.ljubljana.si/
mailto:ambasador@ljubljana.si


Sodelujoči jamči organizatorju, da je video posnetek ali tekst, ki ga  bo organizatorju izročil, njegovo 

lastno in izvirno avtorsko delo, oziroma, da ima na tem delu ustrezne pravice in da z izročitvijo in 

prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Prav tako jamči, da 

predstavlja video posnetek ali tekst njegovo lastno podobo  in zato z oddajo ne posega v osebnostne 

pravice tretjih oseb. 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb na 

avtorskih delih oz. video posnetkih ali tekstih, ki jih bodo posredovali sodelujoči v namen natečaja. Prav 

tako organizator ne prevzema odgovornosti glede zahtevkov iz naslova kršitve osebnostnih pravic. Vso 

odgovornost glede avtorskih in drugih pravic na posredovanih avtorskih delih oz. video posnetkih 

nosijo izključno sodelujoči. 

Sodelujoči organizatorju prav tako dovoljuje obdelavo vseh ostalih osebnih podatkov, posredovanih s 

»prijavo«, in sicer za naslednji namen: 

 Izvedba natečaja v vseh oblikah, 

 Objava osebnega imena skupaj z objavljenim video posnetkom ali tekstom, 

 Obveščanje sodelujočih o rezultatu natečaja, 

Organizator bo uporabljal vse posredovane podatke izključno v namen, kot je razviden in opisan v teh 

pravilih. 

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in 

Zakonom o elektronskih komunikacijah. 

5.     NAGRADA 

Med vsemi prijavljenimi video posnetki bo strokovna komisija izbrala mlado ambasadorko/mladega 

ambasadorja, ki bo skupaj s predstavniki organizatorja potoval v Edinburg. Organizator se obveže, da 

bo nagrajencu kril stroške potovanja, nastanitve in kotizacijo na letni konferenci EUROCITIES.  

5.1. Objava nagrajenca 

Vsi izbrani natečaja izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja 

in v e-poštnih sporočilih v primeru, da bodo izbrani za mlado ambasadorko/ambasadorja. Nagrajenec 

bo objavljen na spletni strani www.ljubljana, najkasneje do 30. avgusta 2018. 

6.     KOMISIJA 

Komisija ima naslednje naloge in pristojnosti : 

 Izvedba in nadzor poteka natečaja in določitev mlade ambasadorke/mladega ambasadorja v 

skladu s temi pravili, 

 Ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli 

drugače ravnal v nasprotju s pravili, 

 Izbor mlade ambasadorke/mladega ambasadorja glede na predložene video posnetke in 

tekste. 

Odločitev komisije glede izbora je dokončna in nepreklicna, brez kakršnih koli obveznosti do 

sodelujočega, velja za vse sodelujoče in nanjo ni mogoča pritožba. 

 



7.     KONČNE DOLOČBE 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske 

pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati 

(višja sila), lahko organizator odpove natečaj. O tem mora preko spletne strani obvestiti sodelujoče. V 

takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. 

Pravila natečaja so dostopna na spletni strani www.ljubljana.si 

 


