PRAVILA NAGRADNE IGRE GREMO NA POHORJE
I. Organizator nagradne igre
Martura, d.o.o., Gosposka ulica 16, 2000 Maribor, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Dominik Dukarić, matična št. 6612563000, ID za
DDV SI 22985301, v nadaljevanju organizator.
II. Pogoji sodelovanja
Kdo lahko sodeluje
V vsaki nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoletni državljan Republike RS, s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije.
Mladoletni lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve/privolitve staršev oz. zakonitega zastopnika.
Sodelujejo tako, da izpolnijo tiskani obrazec za sodelovanje, ki ga najdejo v oglasnih sporočilih v dnevniku Večer. Nakup tiskane izdaje
časopisa Večer ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, kupon lahko natisnejo s spletne strani www.vecer.com/piknik ali ga prejmejo na
sedežu družbe Večer d.o.o. med 8. in 15. uro od ponedeljka do petka in na dan prireditve na prireditvenem prostoru na blagajnah spodnje
postaje Vzpenjače.
Kdo ne more sodelovati
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni organizatorja in njihovi ožji družinski člani ter člani njihovih gospodinjstev, prav tako ne
morejo sodelovati tisti, ki so zaposleni v podjetjih, ki podeljujejo nagrade, in v podjetjih, ki drugače sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger,
kakor tudi njihovi ožji družinski člani.
Spremembe pravil in pogojev nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz
utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni
pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih
podatkov oziroma zavajanje organizatorja in soorganizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne
podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi,
ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem sodelujočega v nagradni igri, in za vrednost
nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren tako organizatorju kot za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega
sodelovanja sodelujočega v tej nagradni igri.

III. Potek nagradne igre
Organizator objavi v časniku Večer ali katerem od svojih medijev enega ali več oglasov, v katerih objavi možne načine sodelovanja in
datum, od kdaj do kdaj bo posamezna nagradna igra potekala.
Sodelujoči sodeluje tako, da odda prijavo s 3 žigi, ki jih pridobi na prireditvenem prostoru dne 27.8.2015 (ali v primeru slabega vremena na
nadomestni datum 3.9.2017).
Prijave, ki so oddane kako drugače ali kasneje, kot je navedeno v oglasu, niso vključene v nagradno žrebanje. Javno žrebanje nagrad
poteka na dan prireditve v rokih, ki so potrebni za pravočasno izročitev nagrad nagrajencem. Nagrajenci dobijo nagrade osebno ob žrebu
ali se bodo pisno obvestili na dom.

IV. Nagrada in potek žrebanja nagrad
Žrebanje nagrad se izvede na datum, ki je naveden v nagradni igri. Žrebanje se lahko izjemoma preloži na kasnejši datum. Sprememba
datuma žrebanja se objavi v mediju, kjer je igra potekala (npr. v tiskanem časniku, na spletni strani …).
Žrebanje organizira in izvede pri organizatorju zaposlena oseba iz prodajnega sektorja, pooblaščena za žreb. Oseba, pooblaščena za žreb,
za posamezno žrebanje pridobi še dva člana komisije, zaposlena pri organizatorju ali sponzorju nagrad.

Podelitev nagrad
Za podelitev nagrade in vse obveznosti v zvezi z nagrado je odgovoren organizator nagradne igre.
Organizator nagrajenca, ki ni bil prisoten na žrebu, obvesti o prejemu nagrade po pošti in/ali telefonu in/ali e-pošti in/ali z objavo v časniku
Večer najkasneje 8 dneh od žreba. Če so kontaktni podatki na kuponu nagrajenca napačni ali lažni, organizator za to ne odgovarja.
Če je nagrajenec mladoletna oseba, lahko prevzame nagrado samo na podlagi pisne odobritve/privolitve staršev oz. zakonitega
zastopnika.
Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec ne sme po končani nagradni igri prenesti pravico do nagrade na drugo
osebo, če ni v oglasu določeno drugače. Ob podelitvi/prevzemu nagrade mora nagrajenec po potrebi predložiti osebni dokument in
davčno številko.
Če soorganizator nagradne igre v objavljenih rokih od nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi
sprejeti, naslov nagrajenca je nepravilen in podobno) ne dobi informacije, da bo nagrajenec prevzel nagrado, in hkrati vseh osebnih
podatkov, se šteje, da nagrajenec ne želi sprejeti nagrade, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in
lahko nagrado uporabi za namen druge nagradne igre, ki jo pripravi skupaj z organizatorjem.

Nagrajenec izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki ter fotografije in videoprispevki s podelitve nagrade lahko objavijo na spletnih
straneh in v tiskanih publikacijah organizatorja nagradne igre, v vseh medijih, ki jih izdaja družba Večer, d.o.o., na televiziji in v drugih
medijih, ki bodo spremljali akcijo.

V. Davčne obveznosti
Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni
odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi
nagrade soorganizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo
davčno številko.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oz. njegov pooblaščenec dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade in/ali podpisati pogodbo.
Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu.

VI. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletnih straneh organizatorja nagradne igre in v njegovih
tiskanih publikacijah. Prav tako dovoljuje objavo osebnih podatkov v časniku Večer, na spletni strani Večer, d.o.o., www.vecer.com in po
potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.
Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradnih iger.
Kdor sodeluje v nagradnih igrah, se strinja in dovoljuje organizatorju, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za
namene nagradne igre, za raziskave trga in za obveščanje o marketinških akcijah (največ enkrat tedensko), za pošiljanje e-novic in
drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon,
osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do
preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik
možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v
nagradni igri, uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov organizatorja, podjetje pa mora v
petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.
VII. Hramba dokumentacije
Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:





fizična dokumentacija (kuponi) v povezavi z organizacijo in izvedbo nagradne igre pa tudi ta pravila se hranijo v prostorih
organizatorja nagradne igre 30 dni po zaključku igre oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se
zbirali ali nadalje obdelovali;
in/ali elektronsko bazo sodelujočih v nagradni igri bo organizator igre hranil 30 dni po zaključku igre oziroma dokler je to
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali;
dokumentacija v povezavi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) in prejemnikih daril se hrani
skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in veljavno davčno zakonodajo;
po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči skladno z zakonodajo.

VIII. Drugi pogoji nagradne igre
Organizator lahko pred ali med nagradno igro izloči udeleženca, za katerega upravičeno domneva, da je posredoval neveljavne ali
nepopolne osebne podatke.
Pravila nagradne igre so na voljo na blagajni spodnje postaje Vzpenjače in spletni strani www.martura.si. Sodelujoči v nagradni igri so
seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne
igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski,
ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno
sodišče v Mariboru.
IX. Posebne določbe
Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 11.8. 2016.

