
PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA  

„AMEU Dance Academy young stars“ 
 
Organizator nagradnega natečaja: Alma Mater Europaea - Akademija za ples, Neubergerjeva 
31, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem tekstu: “Organizator”). 
 
Pravila nagradnega natečaja „AMEU Dance Academy young stars“ (v nadaljnjem tekstu: 
„Nagradni natečaj“) 

1. člen 

Namen organiziranja nagradnega natečaja 

Organizator prireja nagradni natečaj s ciljem promocije Alma Mater Europaea - Akademije 
za ples. Instagram nagradni natečaj se prireja na območju države Slovenija. 

2. člen 

Trajanje 

Nagradni natečaj traja med 29. 4. 2021 in 25. 5. 2021 (do 23:59). 

3. člen 

Pravica sodelovanja v nagradnem natečaju 

Pravico sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse fizične osebe, rojene med leti 2002 in 
2009, s prebivališčem v Sloveniji, ki sprejemajo pravila te nagradne igre.  

Vse mladoletne osebe morajo ob oddaji svoje posnetka priložiti soglasje zakonitega 
zastopnika (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem 
mladoletne osebe v nagradnem natečaju in s pravili nagradnega natečaja.  

4. člen 

Kako sodelovati 

Posameznik v natečaju sodeluje tako, da posname kratek plesni video (max. dolžine 30 
sekund) in ga (skupaj s soglasjem zakonitega zastopnika) pošlje na e-mail 
eneja.kovacic@almamater.si. 

Vsebina videa mora ustrezati eni od sledečih kategorij: 
1) Hip/hop in jazz 
2) sodobni ples in balet 
3) družabni/tekmovalni 
Vsa komunikacija v zvezi z nagradno igro bo potekala na 
https://www.instagram.com/ameudanceacademy/. Pravila nagradnega natečaja so javno 
dostopna na spletni strani https://dance-academy.almamater.si/. 



Prispeli posnetki ne smejo vsebovati žaljive in vulgarne vsebine. Vse prispele posnetke bo 
pregledala strokovna žirija in tiste, ki ne bodo v skladu s pravili, izločila.  

5. člen 

Nagrade 

Najboljši video v posamezni kategoriji prejme: 

• dve individualni uri z izbranim pedagogom AMEU Akademije za ples, 
• promocija na kanalih AMEU Akademije za ples, 
• darilna vrečka s promocijskimi materiali  Akademije za ples, 
• potrdilo o uvrstitvi. 

Drugouvrščeni video v posamezni kategoriji prejme: 

• promocija na kanalih AMEU Akademije za ples, 
• darilna vrečka s promocijskimi materiali  Akademije za ples,  
• potrdilo o uvrstitvi. 

Tretjeuvrščeni video v posamezni kategoriji prejme: 

•  darilna vrečka s promocijskimi materiali  Akademije za ples, 
• potrdilo o uvrstitvi. 

Skupni zmagovalec/ka prejme: 
• Slušalke AirPods, 
• snemanje kratkega videa z ekipo AMEU Akademije za ples v prostorih akademije, 
• gostovanje v oddaji Parada plesa, avtorice Barbre Drnač. 

 
6. člen 

Izbor dobitnikov nagrad 

Strokovna žirija bo izbrala tri najboljše videoposnetke v vsaki kategoriji, 3 drugouvrščene in 3 
tretjeuvrščene.  

Izmed najboljših videoposnetkov posamezne kategorije bo nato izbran še skupni 
zmagovalec/ka.  

7. člen 

Strokovna komisija 

Strokovno komisijo sestavljajo 

• izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan AMEU - Akademije za ples, balet  
• Lucija Vekavrh in Matevž Česen, jazz 
• Ana Vodišek in Jure Krajnc, hip hop 
• Maja Geršak, tekmovalni/družabni plesi 



• Rosana Hribar, sodobni ples 
• Barbra Drnač, avtorica oddaje Parada plesa 
• Katarina Pernat, predstavnik organizatorja 

8. člen 

Obvestilo o dobitku in prevzem nagrade 

Nagrajenci bodo vse informacije o nagradah prejeli preko e-maila, ki ga bodo navedli pri 
prijavi. 

V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s pravili teega nagradnega 
natečaja, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano 
soglasje za prevzem nagrade. 

V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, 
mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade.  

9. člen 

Splošno o nagradah in nagrajencih 

Nagrade ni možno zamenjati za denar ali drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni 
možen. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, v kolikor se prepriča, da je sodelujoči 
v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili nagradnega natečaja. 

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca. 

10. člen 

Strinjanje s pravili 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejema pravila nagradnega natečaja. 
Pravila pričnejo veljati z dnevom objave pravil. 

11. člen 

Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči (v primeru mladoletnih oseb: njihovi zakoniti zastopniki) v nagradnem natečaju 
soglašajo in izrecno dovoljujejo, da organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih 
(Ime priimek, email) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 
86/2004 s spremembami) za namene izvedbe nagradnega natečaja in namene obveščanja o 
nagradah ter za namene neposrednega trženja.  

Organizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator se zavezuje, da 
bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke. Sodelujoči 
lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha 



uporabljati njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti na eneja.kovacic@almamater.si ali 
pisno na naslov organizatorja. 

Če sodelujoči oz. zakoniti zastopnik poda zahtevo iz prejšnje povedi v času trajanja nagradne 
igre pred zadnjim žrebanjem, se šteje, da se odpoveduje sodelovanju nagradnem natečaju. 
Določbe predmetne točke smiselno veljajo tudi za osebne podatke mladoletne osebe, 
katerih obdelavo v skladu s temi pravili zakoniti zastopnik s podpisom iz točke 14. teh pravil 
izrecno dovoljuje. 

13. člen 

Organizator si pridržuje pravico odpovedati, prekiniti ali dati v stanje mirovanja v primeru 
višje sile, manipulacije, nepooblaščenega vdora, prevare, tehnične napake, človeške napake, 
ki je izven nadzora organizatorja, če je s tem ogroženo upravljanje, varnost, pravičnost, 
etičnost izvedbe nagradnega natečaja. Organizator ima pravico spremeniti pravila v času 
trajanja nagradnega natečaja. 

 
 

V Ljubljani, 29. 4. 2021 

Alma Mater Europaea - Akademija za ples 
 
Organizator 

 
 


