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Pravila in pogoji – LIT hekaton 2022 
 
 
Pogoji sodelovanja, pravila tekmovanja LIT hekaton in varstva osebnih podatkov 
 

1. Namen tekmovanja 
 
Namen tekmovanja LIT hekaton je širjenje in poglabljanje znanja s področja tveganj, financ 
in zavarovalništva med mladimi, starimi od 18 do 25 let.  
 
Tekmovanje LIT hekaton bo potekalo ekipno v enem krogu – enem hekatonu. Hekaton bo 
potekal med 11. in 15. novembrom 2022. 
 
Veščine, ki jih želimo razviti pri sodelujočih, so: 

• razumevanje temeljnih finančnih in zavarovalnih izrazov, 
• analitičnost (in uporaba podatkov), 
• trdoživost, prilagodljivost, odpornost na stres, 
• kreativno reševanje problemov, 
• inovativnost, uporaba in razvoj naprednih tehnologij. 

 
2. Pogoji za prijavo in prijave na tekmovanje 

 
Sodelovanje na tekmovanju LIT hekaton je prostovoljno. Na tekmovanje se lahko prijavijo in 
se ga udeležijo ekipe, sestavljene iz treh do največ štirih posameznikov, ki bodo imeli na dan 
prijave zagotovljen status dijaka ali študenta v šolskem in študijskem letu 2022/2023. 
Sodelujejo lahko dijaki in študenti, ki so stari nad 18 let, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno 
prebivališče. Zmagovalci preteklih hekatonov ne morejo sodelovati.  
 
V kampanji ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali agenciji, in ki 
neposredno sodelujejo pri izvedbi kampanje ter njihovi oz ̌ji druz ̌inski c ̌lani. 
 
Tekmovalci se morajo pred dogodkom prijaviti v elektronski obliki preko prijavnice na spletni 
strani www.lajfjeigratveganja.si. Na tekmovanje LIT hekaton se udeleženci prijavijo kot člani 
ekipe, sestavljene iz treh ali štirih udeležencev.  
 
Posameznik se preko spletne prijavnice prijavi tako, da navede ime tekmovalne ekipe ter 
svoje ime, priimek, elektronski naslov, letnik študija, ime srednje šole/fakultete in leto rojstva. 
 
Da je prijava uspešno dokončana, mora posameznik prebrati in se s potrditvijo ustrezne 
ikone strinjati in izrecno soglašati s temi splošnimi pogoji sodelovanja, pravili tekmovanja v 
LIT hekatonu ter informacijami glede varstva osebnih podatkov. 
 
Po potrditvi se prijavitelju na spletni strani www.lajfjeigratveganja.si pojavi povezava, ki jo 
mora poslati ostalim članom ekipe z lastnim povabilom, da se prijavijo v njegovo ekipo. Vsak 
tako prijavljen tekmovalec – član ekipe prejme sporočilo na elektronski naslov, podan ob 
prijavi, s povezavo na potrditev prijave.  
 
Prijave bodo odprte od 10. 10. 2022 do zapolnitve prostih mest, oziroma do 7. 11. 2022. 
 
Prijavijo se lahko ekipe z minimalno 3 oziroma maksimalno 4 člani. 
 
Organizator lahko prijavljenega tekmovalca, ki ne izpolnjuje pogojev, kadarkoli izključi iz 
sodelovanja na hekatonu.  

3. Rešitve tekmovalnih izzivov 
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Tekmovanje LIT hekaton išče inovativno in demonstrativno rešitev, ki je v skladu s 
podanim poslovnim izzivom iz vsebinskih sklopov, navedenih v točki 1. Rešitve morajo 
ustrezati naslednjim merilom: 

• rešitev mora biti v slovenščini, 
• vsaka ekipa sme predstaviti samo eno rešitev, 
• rešitev mora biti predstavljena v pisni obliki (v predlogi Word, ki bo poslana 

tekmovalcem pred začetkom tekmovanja), dodatno pa je rešitev lahko predstavljena 
v PPT/PDF obliki. 
 

Vsi člani ekipe zagotavljajo, da je končna rešitev njihovo lastno delo in ne krši nobenih 
avtorskih ali pravic intelektualne lastnine tretje osebe, vključno s patenti, blagovnimi 
znamkami in zaščiteno ali nezaščiteno intelektualno lastnino tretjih oseb. Vsi člani ekipe prav 
tako zagotavljajo, da njihova rešitev še ni bila predstavljena na drugih tekmovanjih. 
 
V kolikor predstavljena rešitev izpolnjuje pogoje za avtorsko delo ali predstavlja 
intelektualno lastnino, se tekmovalci strinjajo s prenosom avtorskih pravic in pravic 
intelektualne lastnine na rešitvi na organizatorja, v najširšem obsegu, kot ga dopušča 
veljavna zakonodaja, časovno in teritorialno neomejeno. Končne rešitve vseh tekmovalnih 
ekip so po oddaji v celoti last organizatorja, ki postane imetnik vseh avtorskih pravic in pravic 
intelektualne lastnine. Vsak udeleženec se strinja in soglaša, da je rešitev njegove ekipe 
lahko kadarkoli uporabljena ali nadgrajena s strani organizatorja, po njegovi lastni presoji, 
brez dodatnega dogovora, soglasja ali plačila. 
 
 

4. Potek tekmovanja 
 
Tekmovanje LIT hekaton bo potekalo v enem hekatonu, ki bo potekal med 11. in 15. 
novembrom 2022. Organizator bo termin hekatona objavil na spletni strani tekmovanja LIT 
hekaton www.lajfjeigratveganja.si, na profilih LIT hekatona na družbenih omrežjih ter o tem 
po e-pošti obvestil prijavljene tekmovalce – tekmovalne ekipe. 
 
Naloge – izzive, ki jih bodo tekmovalci reševali v tekmovanju LIT hekaton, bo pripravila ekipa 
mentorjev, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki s področja financ in zavarovalništva, 
predstavniki organizatorja in zmagovalci LIT hekatona 2021.  
 
Mentorji bodo prijavljenim ekipam predvidoma na dan hekatona v živo oziroma, če okoliščine 
(npr. ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije covida-19) tega ne bodo omogočale, prek 
spletne video povezave, predstavili in obrazložili naloge – izzive, ki jih bodo tekmovalci 
reševali ter bodo tudi ocenjevali opravljene naloge. 
 
Izzive – naloge tekmovalci rešujejo na daljavo v vnaprej določenih ekipah, ki so bile 
sestavljene ob njihovi prijavi na tekmovanje LIT izziv. 
 
Za reševanje nalog – izzivov bodo lahko tekmovalci uporabili vsa dostopna gradiva in 
informacije. 
 
Vse prijavljene in kvalificirane ekipe bodo v okviru 48 ur trajajočega hekatona pripravljale 
rešitev za nalogo, ki bo vsem pravilno prijavljenim in prisotnim ekipam predstavljena na dan 
začetka tekmovanja.  
 
Avtorji petih po oceni mentorjev najboljših rešitev bodo svoje rešitve javno predstavili online 
v ponedeljek, 14. 11. med 17:00 in 20:00. Zmagovalno ekipo bo izmed petih finalistov po 
predstavitvi nalog izbrala mentorska ekipa. 
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Nagrada za zmagovalno ekipa 
 
Zmagovalna ekipa hekatona bo prejela enkratno denarno nagrado za zmago na LIT 
hekatonu 2022 v višini 2.000,00 EUR neto za ekipo. Znesek se razdeli na število članov 
zmagovalne ekipe in se izplača preko študentske napotnice. Pogoj za prijavo na LIT hekaton 
2022 je status študenta/dijaka v letu 2022/23. 
 

5. LIT odbor 2022/2023 
 
Vsi sodelujoči na LIT hekatonu dobijo priložnost za sodelovanje v LIT odboru 2023. Članstvo 
v LIT odboru je neobvezujoče in ga bodo v letu 2023 sestavljali izbrani posamezniki (ne 
ekipe), ki se bodo prijavili za sodelovanje in bodo izbrani s strani organizatorja na podlagi 
motivacijskega pisma, pripravljenosti sodelovanja in razpoložljivega časa, ki so ga 
pripravljeni nameniti sodelovanju v odboru. Vse podrobnosti o LIT odboru 2023 in prijavi za 
sodelovanje bodo predstavljene na uvodnem dogodku, pred začetkom hekatona. 
 

6. Organizator tekmovanja 
 
Organizator tekmovanja je Slovensko zavarovalno združenje GIZ, Železna cesta 14, 
Ljubljana, matična številka 5606187000, davčna številka SI68534256, e-pošta info@zav-
zdruzenje.si. Tekmovanje poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji, d.o.o., matična 
številka 8538123000, davčna številka SI38605066, Dunajska cesta 156, Ljubljana, e-pošta 
info@herman-partnerji.si. 
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, povzročeno 
neposredno ali posredno med tekmovanjem, ali zaradi udeležbe na tekmovanju, ali zaradi 
sprejema nagrade, ali nezmožnosti sprejema nagrade. Organizator ne sprejema 
odgovornosti za: (1) tehnične težave ali težave s telefonom, računalnikom, omrežjem, okvare 
strojne ali programske opreme; (2) omrežne nedostopnosti; (3) tehnične ali človeške 
napake, ki se lahko pojavi v administraciji organizatorja; (4) kakršnekoli poškodbe ali škode 
oseb ali lastnine, vključujoč računalnik udeleženca. Organizator ne prevzema nobene 
odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi (1) neupoštevanja pravil, (2) 
neresničnih informacij, ki jih je udeleženec podal organizatorjem tekmovanja LIT hekaton, 
(3) udeležbe na tekmovanju LIT izziv. 
 
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi, spremembe ali prestavitve tekmovanja LIT 
hekaton delno ali v celoti v primeru prevare, tehničnih težav ali drugih težav ter v primeru 
ogrožene integritete tekmovanja brez odgovornosti do prijavljenih udeležencev. Organizator 
si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca, ki krši pravila tekmovanja LIT hekaton, ali 
grozi in nadleguje udeležence ostalih članov ekip ali organizatorje. 
 

7. Varstvo osebnih podatkov 
 
Zavedamo se in spoštujemo vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in 
dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Da lahko organiziramo in izvedemo tekmovanje 
LIT hekaton, moramo namreč hraniti osebne podatke, to so informacije, ki ste jih vnesli ob 
prijavi na tekmovanje LIT hekaton: ime in priimek, e-poštni naslov, letnik študija, ime srednje 
šole oziroma fakultete in leto rojstva ter vaš prijavni video posnetek. Vsi osebni podatki so 
zaupne narave, hranjeni so v zalednem CRM sistemu spletne strani 
www.lajfjeigratveganja.si, ki je storitev v oblaku, pri čemer se strežniki nahajajo v Sloveniji in 
se ne iznašajo v tretje države. Sodelujočim so skladno z zakonom zagotovljene pravice do 
vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.  
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Podatke, pridobljene za potrebe organizacije in izvedbe tekmovanja LIT hekaton, lahko 
organizator uporablja za namene izvedbe tekmovanja LIT hekaton, obveščanja prijavljenih 
tekmovalcev in komuniciranje z njimi, objavo rezultatov, promocijo tekmovanja LIT hekaton 
ter statistične analize ali monitoringa, vendar slednje brez sklicevanja na posameznika. Vsak 
prijavljeni posameznik s prijavo prek spletne strani www.lajfjeigratveganja.si poda izrecno, 
prostovoljno in informirano pisno soglasje za uporabo osebnih podatkov, za navedbo imena, 
priimka in naziva ekipe pri objavi rezultatov ter za objavo prijavnega video posnetka na 
spletni strani tekmovanja LIT oziroma na profilih tekmovanja LIT hekaton na družbenih 
omrežjih Instagram, Facebook, TikTok in/ali Youtube, pri čemer ohrani vse avtorske pravice 
na prijavnem video posnetku. 
 
Tekmovalec soglaša, da je prebral in razumel zgoraj navedena določila in se strinja z 
obdelavo osebnih podatkov. Upravljalec osebnih podatkov je Slovensko zavarovalno 
združenje, GIZ, družba Herman & partnerji d.o.o, pa je pogodbeni obdelovalec. Pooblaščena 
oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva prek e-pošte info@lajfjeigratveganja.si. 
 

8. Prenos avtorskih pravic  
 
Tekmovalec s sodelovanjem daje soglasje organizatorju za snemanje videoposnetkov ali 
avdio posnetkov prezentacij rešitev na hekatonu ter za uporabo prijavnega videa.  
 
Tekmovalec na organizatorja časovno in teritorialno neomejeno prenaša vse materialne 
avtorske pravice na videoposnetkih, na vseh rešitvah, izdelanih v okviru sodelovanja na 
hekatonu in na vseh drugih delih, ki izpolnjujejo pogoje za avtorsko delo, kar vključuje:  

- pravica reproduciranja v neomejenem obsegu (količini) oziroma v vseh znanih 
oblikah  reproduciranja, še zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja, 
reproduciranja v tridimenzionalni obliki, fotografiranja in v drugih oblikah, ki so 
v skladu z namenom te pogodbe, kar vključuje tudi pravico reproduciranja in 
hrambe v kateri koli elektronski obliki ter pravico do tonskega in vizualnega 
snemanja; 

- pravica distribucije v najširšem smislu, kar vključuje pravico dajanja v promet 
(komercialno ali brezplačno) v vseh oblikah, ki so dovoljene s to pogodbo, na 
vse možne načine distribucije, kar vključuje tudi pravico do uvoza ali izvoza v 
tujino posameznih izvodov ali vseh nosilcev, na katerih je izvod; 

- pravica dajanja v komercialni ali brezplačni najem komur koli, ne glede na 
obliko, medij itd.; 

- pravica javnega prikazovanja, ki omogoča naročniku, da z vsemi znanimi 
tehničnimi sredstvi posreduje avtorska dela javnosti; 

- pravica javnega izvajanja po radijskih in televizijskih signalih, namenjenih 
javnosti, brezžično ali žično; kot radiodifuzijsko oddajano delo ga istočasno 
izvaja v javnosti v skladu z 31. členom Zakona o avtorskih pravicah in sorodnih 
pravicah; pravico, da avtorska dela kot radiodifuzijsko oddajana avtorska dela 
izvaja v javnosti po zvočniku, zaslonu ali drugih podobnih napravah 
(radiodifuzijsko oddajanje, radiodifuzijsko ponovno oddajanje, sekundarno 
radiodifuzijsko oddajanje); 

- pravica dajanja na razpolago javnosti, v celotnem in najširšem možnem 
obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in 
sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na razpolago javnosti po 
računalniškem omrežju (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskega dela 
ali njegovih delov s sredstvi za sprejem in prikaz, med katere še zlasti sodijo 
računalniški video zasloni, monitorji; po svetovnem računalniškem spletu, ki 
uporablja protokol TCP/IP – drugače imenovanem Internet ali Svetovni splet) 
ali katerem koli drugem omrežju (vključno z distribucijskimi storitvami 
teleteksta, radioteksta in podobnih storitev, kot so ‘pay-per-channel’, ‘pay-
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per-view’, ‘near video-on-demand’ in druge oblike distribucije ali nosilcev), ali 
pa z uporabo telekomunikacijskega omrežja (vključno s storitvami: WAP, 
UMTS, SMS, 3G in drugimi znanimi  telekomunikacijskimi storitvami, skupaj s 
storitvami t. i. 'mobilne telefonije', po GSM-u, GPRS-u in drugo, s pomočjo 
katerih se lahko avtorsko delo izvaja v javnosti; fiksne telefonske storitve); t. 
i. multimedijske pravice, ki omogočajo istočasno uporabo avtorskega dela po 
več distribucijskih sistemih ali kakšnih drugih sistemih nove tehnologije, ki 
omogočajo izvajanje avtorskih del v javnosti; 

- pravica javnega prikazovanja s fonogrami ali/in videom v celotnem in 
najširšem možnem obsegu, kot ga predvideva in omogoča veljavni Zakon o 
avtorskih pravicah in sorodnih pravicah; 

- pravica javnega izvajanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga 
predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih 
pravicah; 

- pravica javnega prenašanja v celotnem in najširšem možnem obsegu, kot ga 
predvideva in omogoča veljavni Zakon o avtorskih pravicah in sorodnih 
pravicah; 

- pravica predelave izvirnega avtorskega dela v novo avtorsko delo, še posebej, 
vendar ne izključno na način, da se to delo vključi v drugo avtorsko ali 
neavtorsko delo, razen v primeru, ko bi bile s tako predelavo izvirnega 
avtorskega dela grobo kršene moralne pravice avtorjev ali izvajalcev. Na 
predelanih delih pridobi organizator povsem enake pravice, kot to velja za 
pravice na osnovnih avtorskih delih, ki so predmet teh splošnih določil s tem, 
da sodelujoči ni upravičen do nobenega dodatnega plačila. 
 

Sodelujoči na organizatorja prenas ̌a c ̌asovno in krajevno neomejeno tudi vse druge 
materialne avtorske pravice, c ̌etudi te niso izrecno navedene v prejs ̌njem odstavku, c ̌e so te 
potrebne za dosego namena iz teh pogojev. Prenos pravic iz tega c ̌lena je po s ̌tevilu 
primerkov neomejen.  
 
Organizator ima pravico do uporabe avtorskih del, kot mu gre po teh splos ̌nih pogojih, 
odplac ̌no ali neodplac ̌no prenesti naprej na tretje osebe deloma ali v celoti.  
 
Prenos vseh avtorskih pravic po teh splos ̌nih pogojih s strani sodelujočega na tretje osebe 
je izkljuc ̌en, avtorsko delo je v izkljuc ̌ni uporabi organizatorja, sodelujoči pa se odpoveduje 
kakrs ̌nikoli uporabi avtorskih del in temu, da bi jih prenas ̌al na tretje osebe.  
 
Organizator ima pravico, da predela oz. spremeni avtorsko delo v celotnem in najs ̌irs ̌em 
moz ̌nem obsegu.  
 
Sodelujoči na avtorskih delih, ki nastanejo s predelavo avtorskega dela, na organizatorja 
izključno prenaša tudi vse posamične materialne avtorske pravice na vsakokrat 
spremenjenem avtorskem delu, in sicer v enakem obsegu, c ̌asu trajanja, izkljuc ̌nosti in 
ostalih pogojih, kot to velja za avtorska dela, opredeljena s temi splos ̌nimi pogoji.  
 
Organizator bo spos ̌toval moralne avtorske pravice sodelujočega, skladno z zakonom. 
 
Poleg tega se udeleženec odpoveduje kakršnikoli pravici do pregleda ali odobritve končnega 
videoposnetka. Udeleženec soglaša, da se lahko prijavni video javno objavi kot del spletne 
strani organizatorja in/ali objav na profilih družbenih omrežij tekmovanja LIT hekaton 
(Instagram, Facebook, TikTok, Youtube).  
 

9. Končne določbe 
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Tekmovalec s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji sodelovanja, pravili 
tekmovanja LIT hekaton in varstvom osebnih podatkov ter z njimi v celoti soglaša in dovoljuje 
uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi pogoji. 
 
Ti pogoji sodelovanja in pravila tekmovanja LIT hekaton pričnejo veljati z njihovo javno 
objavo in so do najmanj konca leta 2023 objavljena na spletni strani 
tekmovanja  www.lajfjeigratveganja.si.  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil 
in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi 
dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.lajfjeigratveganja.si in o njih po e-pošti 
obvestil vse prijavljene tekmovalce. 
 
Vsak sodelujoči krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v kampanji (vključno 
s stroški za dostop do interneta).  
 
Organizator si pridrz ̌uje pravico:  

- da v primeru nepredvidenih okolis ̌c ̌in kadarkoli in brez predhodnega obvestila 
kampanjo zac ̌asno prekine ali jo konc ̌a,  

- da po potrebi spreminja in dopolnjuje splos ̌ne pogoje te kampanje, pri c ̌emer taks ̌ne 
spremembe zac ̌nejo veljati z dnem njihove objave, o c ̌emer mora obvestiti 
udelez ̌ence na spletni strani.  

 
Organizator si v primeru predc ̌asnega zakljuc ̌ka kampanje iz razlogov, ki niso na njegovi 
strani (npr. vis ̌ja sila), pridrz ̌uje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v kampanji 
sodelovali do trenutka zakljuc ̌ka kampanje. O tem mora sodelujoče obvestiti takoj, ko je to 
mogoc ̌e. V taks ̌nem primeru organizator in agencija ne odgovarjata za nastalo s ̌kodo. 
 
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je 
pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 


