
Win a trip to new York with canyon 

Osvojite potovanje v  
New York 

 

Osvojite potovanje v rojstno mesto grafitov, v mesto ki nikoli ne spi! 

Canyon je pripravil nov natečaj z atraktivnimi glavnimi nagradami, 3 potovanja za 2 osebi, ki vključujejo stroške letalskih kart & 
namestitev v enem najbolj barvitih, dinamičnih in razburljivih mest na svetu - New York. 

Times Square, Wall Street, Broadway, Central Park, Manhattan, Empire State Building, Kip svobode... Osvojite jih! 

Kaj morate storiti? Pošljite kreativno in kul fotografijo vašega Canyon Graffiti izdelka za katero naj glasujejo vsi prijatelji in več 
glasov kot boste imeli, bližje boste brezplačnemu potovanju v New York! 

Pohitite! Natečaj traja le od 1. decembra do 5. januarja 2011. 

Kako sodelujete: 

1. Od 1. decembra pojdite na  www.facebook.com/Canyontech ali na spletno stran natečaja 
2. Izpolnite vaše kontaktne podatke 
3. Pošljite unikatno, kreativno fotografijo vašega Canyon Graffiti izdelka 
4. Za vašo fotografijo naj glasujejo vsi vaši prijatelji in družina! 

Fotografije z največ glasovi se bodo uvrstile v finale, v katerem bo Canyonova ekipa izbrala 3 srečne zmagovalce, ki 
bodo odpotovali v New York. 

 
Določila in pogoji 
 

Vsak udeleženec natečaja lahko prijavi v natečaj več fotografij Graffiti izdelkov. Da je fotografija veljavna in lahko 

sodeluje na natečaju, mora na fotografiji biti vsaj 1 Graffiti izdelek brez embalaže.   

 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki so starejši od 13 let. Obiskovalci, ki so mlajši od 13 let, potrebujejo dovoljenje / 

pooblastilo staršev / skrbnika za prijavo na tekmovanje, ki pošljejo fotografije v njihovem imenu.  

 

Vsak udeleženec ali obiskovalec spletne strani natečaja, lahko glasuje za eno fotografijo samo enkrat. Z javnim 

glasovanjem se bodo srečneži uvrstili v finale, kjer bo Canyonova ekipa izbrala 3 zmagovalce. 

V natečaju lahko sodelujejo vsi, razen organizator natečaja. Natečaj bo potekal od 1. decembra do 12. januarja: 

Obdobje za oddajo fotografij: 1. december - 5. januar 2011 
Javno glasovanje: 1. december - 5. januar 2011 
Žirija izbere zmagovalce: 6. januar - 11. januar 2011 
Razglasitev zmagovalcev: 12. januar 2011 

http://www.facebook.com/Canyontech
http://www.canyon-tech.com/limited-editions/graffiti/contest
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S posredovanjem fotografij na www.facebook.com/Canyon ali na spletno stran natečaja, udeleženci dovolijo podjetju 
Canyon Corporate izključno uporabo vseh fotografij za promocijo natečaja in odobrijo dostop do osnovnih informacij 
in objavljanju sporočil na njihovem Facebook zidu.  
 

Fotografije ne smejo vsebovati elementov ali prizorov nasilja, poniževanja, diskrimanicije ali karkoli drugega, ki 

prekorači in krši etične norme in moralni kodeks. Organizator natečaja si pridržuje pravico odstraniti brez 

predhodnega obvestila ali pojasnila vse komentarje, ki vsebujejo obscenosti, žalitve, diskriminatorne pripombe, 

oglaševanje, spodbujanje k nasilju in podobno.  
 
Natečaj bo objavljen na spletni strani www.canyon-tech.com. Po presoji podjetja Canyon je natečaj lahko objavljen 
tudi na drugih internetnih virih podjetja, vključno s stalno izpostavljenostjo vseh vnosov na internet. Organizator lahko 
natečaj objavi na različnih spletnih straneh ali virih javnega obveščanja. 
 
Zmagovalcem bodo podeljene tri (3) glavne nagrade, ki ne morejo biti zamenjane za gotovino: 
 

 Povratna letalska karta v New York (ZDA) za dve osebi; 

 4 nočitve v hotelu, v New Yorku za dve osebi. 
 

Organizator natečaja ni odgovoren za preostale dogovore v zvezi s potovanjem, vključno s potovalnimi dokumenti in 
vizo. Udeleženci naj se obrnejo na ustrezno vladno ustanovo za dodatne podrobnosti. 
 
Zmagovalci natečaja morajo predložiti dokumente, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo. Če je zmagovalec mlajši od 18 
let, mora nagrado prevzeti v spremstvu staršev / skrbnika. Dokazilo o starosti se zahteva od vseh zmagovalcev in / ali 
staršev ali skrbnika.  

 

Pravila in Informacije o poteku natečaja so objavljena na spletni strani natečaja,  www.facebook.com/CanyonTech in 

www.canyon-tech.com.   

 

Vsaka zainteresirana oseba lahko kadarkoli kontaktira organizatorja za dodatna pojasnila posameznih določb 

pravilnika in ostalih potrebnih informacij. Za kontakt z organizatorjem pošljite e-mail sporočilo na: contests@canyon-

tech.com  

 
Uporaba prejetih materialov 
Izraz “material” pomeni katerikoli material, ki ga udeleženec ali natečajnik doda na spletno stran natečaja v svojem 

imenu, vključno z (vendar ne omejeno na) grafičnim in tekstovnim materialom, imenom ali vzdevkom, fotografijami in 

biografskimi podatki umetnika. 

 

Udeleženec natečaja daje organizatorju neomejeno ekskluzivno brezplačno licenco, ki daje pravico do:  

- Priprave, spremenjanja, kodiranja, pretvorbe v drugo obliko ali format ali kako drugače spreminjanje 

materiala (ali kateregakoli njegovega dela) za digitalen prenos, uporabo in predstavitev v kakršnikoli obliki s 

kakršnimikoli sredstvi, ki so znani zdaj ali v prihodnje;  

- Uporabe, prikaza, izdelave in distribucije materialov posameznika na svetovni ravni za kakršenkoli namen, 

vključno s promoviranjem Canyon izdelkov v skladu z nameni in cilji natečaja na kakršenkoli način zdaj ali v 

prihodnje. 

 

Določba vključuje pravico, da organizator natečaja omogoči javen dostop do materialov natečajnika na  spletni strani 

natečaja, http://www.facebook.com/CanyonTech in www.canyon-tech.com (in na vseh drugih internetnih virih v lasti 

podjetja Canyon) in pravico do uporabe imena materiala natečajnika v zvezi s promocijo natečaja. 

Ko se uporabnik registrira za določen Canyonov program ali storitev, lahko organizator od uporabnika zahteva 

kontaktne, demografske ali druge Informacije. Vsi podatki, ki jih udeleženec zaupa organizatorju, bodo obravnavani 
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strogo zaupno in ne bodo uporabljeni za prodajo, ponovno uporabo ali kako drugačno razkritje in se bodo uporabljali 

izključno za Canyon skupino podjetij za komuniciranje z udeležencem, storitve in tehnčno podporo. Informacije 

uporabnika ne bodo posredovane tretjim osebam, razen Canyon partnerjem v okviru ustrezne NDA.  

 
Končne določbe 
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator natečaja. V primeru spora je pristojno stvarno sodišče v 

Ljubljani. 

 
Razkritje informacij  
Vsa pravila, določila in Informacije o podrobnostih natečaja, so objavljene na Canyon spletnih straneh www.canyon-

tech.com, www.facebook.com/CanyonTech in na spletni strani natečaja. Vse zaintereisarne osebe lahko kadarkoli 

kontaktirajo organizatorja za dodatna pojasnila določil, pravil, pogojev in ostalih informacij. Za kontakt z 

organizatorjem pošljite e-mail sporočilo na: contests@canyon-tech.com  
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