V skladu z nagradno igro Kissing Marathon objavljamo dodatek k pravilniku nagradne igre:
Pravilnik o sodelovanju na zaključnem dogodku
»Kissing Marathon«
Zaključni dogodek nagradne igre »Kissing Marathon« (v nadaljevanju: zaključni dogodek) bo
potekal:
 v soboto, 8. 12. 2018,
 na lokaciji: Citypark, Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana.
 pričetek zaključnega dogodka: 10:00, tekmovalni pari se morajo prijaviti do 09:30,
 zaključek zaključnega dogodka: ko med tekmovalci ostane samo še en par oziroma
najkasneje ob 20:00 tistega dne.
Cilj zaključnega dogodka: iščemo par, ki se bo najdlje poljubljal – po pravilih opredeljenih za
zaključni dogodek Kissing Marathon.
Pravila tekmovanja na zaključnem dogodku:
 tekmuje 10 izžrebanih parov, ki so se predhodno prijavili preko prijavnice na spletni
strani Hitradia Center,
 tekmovalni pari se morajo od začetka tekmovanja do konca med seboj poljubljati – velja
samo dotik usta na usta,
 izjema: vsak par prejme 10-minutni odmor za WC, pitje vode in zaužitje bonbona
Fisherman's Friend. Odmor oba koristita istočasno.
 ostale »vrste« poljubljanja (na lice, na roko, ipd.) ne veljajo,
 pari tekmujejo stoje - naslanjanje na objekte, sedenje ali ležanje niso dovoljeni oziroma
s temi dejanji par zaključi s sodelovanjem v tekmovanju na zaključnem dogodku,
 če oziroma ko se par vsaj za trenutek med seboj več ne dotika z ustnicami, je za ta par
tekmovanje končano in par prejme tolažilno nagrado,
 par bo med tekmovanjem v pomoč pri poljubljanju prejel bonbon Fisherman's Friend –
vseeno se bo par med uživanjem bonbona moral poljubljati oziroma se ves čas med
seboj dotikati z usti,
 za pravilen in pravičen potek tekmovanja bo skrbela 5-članska sodniška ekipa. Vsak
sodnik bo imel pod nadzorom dva para,
 vsaka odločitev sodnika je dokončna in ji ni mogoče oporekati,
 na dogodku se bo produciralo vizualni in avdio material (fotografije, video, avdio izjave)
– ta material bo uporabljen na spletnih platformah Hitradia Center ter Fisherman's
Friend, po dogovoru bodo material uporabili tudi drugi mediji,
 če v tem pravilniku ni opredeljenih določenih pravil, po katerih bo potreba na
zaključnem dogodku, jih sodniki opredelijo in jasno razglasijo na dogodku samem.
Pogoj za sodelovanje:
 oba člana izžrebanega para morata biti polnoletna,
 oba člana izžrebanega para morata ob zgoraj opredeljenem dnevu in uri biti prisotna
na lokaciji zaključnega dogodka,
 oba člana izžrebanega para podpišeta izjavo o sodelovanju na lastno odgovornost,
 oba člana izžrebanega para morata soglašati s pravili tekmovanja na zaključnem
dogodku.
Nagrada:
 1000 EUR neto,
 nagrado prejme par, ki v poljubu po zgoraj predpisanih pravilih zdrži najdlje oziroma



nagrado si proporcionalno med seboj razdelijo pari, ki so v poljubu po zgoraj
predpisanih pravilih zdržali do 20:00 na dan zaključnega dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika.
Ljubljana, 27. 11. 2018

