
 

SPORTO NAGRADA 2012 

RAZPISNA PRAVILA  

1. Prijave v razpisane kategorije lahko podajo podjetja (sponzorji), agencije (izvajalci 
sponzorskih aktivnosti), posamezniki, klubi, zveze, organizatorji športnih dogodkov in vsi 
ostali s področja Slovenije, ki so kakor koli vključeni v oblikovanje in izvedbo aktivnosti v 
predlaganih kategorijah. 

2. Za SPORTO nagrado 2012 se lahko potegujejo vsa dela oziroma aktivnosti, ki so potekale 
v obdobju od 15.10.2011 do 14.10.2012. 

3. Prijavljeno delo mora vsebovati kombinacijo športne tematike (športnik, ekipa, športni 
dogodek, športni program itd.) in komuniciranja z izbrano ciljno skupino. 

4. Vsa prijavljena dela v vsaki izmed kategorij pregleda in oceni strokovna žirija. Njihova 
ocena predstavlja 70 % skupne ocene. Ostalih 30 % predstavljajo spletni glasovi širše 
strokovne javnosti (člani Društva za marketing Slovenije in udeleženci, predavatelji ter 
gostje dosedanjih SPORTO konferenc). Spletno glasovanje bo potekalo v predhodno 
objavljenem terminu in obvestilu glasovalcem, ki bodo lahko glasovali le enkrat za vsako 
kategorijo. 

5. Organizator podeljevanja nagrade in strokovna žirija si pridržujejo pravico, da prijavljene 
projekte premestijo v drugo kategorijo, v kolikor vsebinsko bolj ustrezajo drugi 
kategoriji, o tem pa obvestijo prijavitelja. 

6. Ob prijavi (po navadni ali elektronski pošti) je potrebno oddati pravilno izpolnjen prijavni 
obrazec. 

7. Vsi prijavljeni projekti bodo predstavljeni na spletni strani www.dmslo.si/sportonagrada, 
na uradni strani konference www.sporto.si/sportonagrada in v konferenčnem katalogu 
pred SPORTO konferenco. 

8. Zmagovalec v posamezni kategoriji prejme nagrado v obliki SPORTO skulpture. 
9. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi, postanejo last podeljevalca SPORTO nagrade in se 

ne vračajo (razen na izrecno pisno zahtevo). Organizator jih lahko uporabi za promocijo 
konference. 

10. Prijavnina del (za posameznega prijavitelja za posamezno kategorijo) na tekmovanje za 
SPORTO nagrado znaša 100 EUR + DDV. 

11. Razglasitev zmagovalcev posameznih kategorij bo potekala v sklopu SPORTO konference, 
na večerji po prvem konferenčnem dnevu, v ponedeljek, 26. novembra 2012. 

12. Prijavnico s priloženim materialom je potrebno najkasneje do petka, 19.10.2012 poslati 
na naslov: Društvo za marketing Slovenije, SPORTO nagrada 2012, Dimičeva ulica 13, 
1000 Ljubljana oziroma lahko to storite po elektronski pošti na naslov sporto@dmslo.si.  

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 030 33 33 44 oziroma na elektronskem 
naslovu sporto@dmslo.si. 


