PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1.

Organizator

Časnik Večer d.o.o., časopisno-založniško podjetje, Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2504 Maribor, ki
ga zastopa direktor marketnga Miha Klančar, matčna št. 7166885000, ID ZA DDV SI21987220, v
nadaljevanju organizator.

2.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila
nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovat zaposleni pri organizatorju Časnik Večer, d.o.o.,
Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, in zaposleni povezanih oseb oziroma družb - hčerinske
družbe VEČER SKUPINA d.o.o. (Večer revije, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor,
Media turizem, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, FS računalniške storitve, d.o.o.,
Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor; Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., Ul.
arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota), njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev.
Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje večkrat.
Prav tako ne morejo sodelovat tst, ki so zaposleni v podjetjih, ki podeljujejo nagrade, in v podjetjih,
ki drugače sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger, kakor tudi njihovi ožji družinski člani.
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 zlast namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali
neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. 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
bremenit 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.

3.

Čas in potek nagradne igre

Nagradna igra, ki sicer poteka od 23. 11. 2018 do vključno 9. 1. 2019.
Pogoj za sodelovanje je pravilno izpolnjen obrazec v tskanih oglasih in na letakih, ki se ga
izpolnjenega pošlje na naslov Časnik Večer, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2504 Maribor, s
pripisom Bob leta, ali na spletni strani www.bobubob.si.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja v
rokih, ki so navedeni v 4. točki teh pravil. Nagrajenci prejmejo in prevzamejo nagrade na način, kot je
naveden v 6. točki teh pravil.

4.

Žrebanje in nagrade

Žrebanje nagrad se bo izvedlo dne 22. 1. 2019. Žrebanje se lahko izjemoma preloži na kasnejši datum.
Sprememba datuma žrebanja se objavi v mediju, kjer je igra potekala (npr. v tskanem časniku, na
spletni strani Bobubob.si).
Nagrada je:
Apple iPhone Xs, predvidena vrednost nagrade je 1394,99 € bruto.
Žrebanje bo organizirala in izvedla pri organizatorju zaposlena oseba iz marketnga, pooblaščena za
žreb. Oseba, pooblaščena za žreb, bo za posamezno žrebanje pridobila še dva člana komisije,
zaposlena pri organizatorju ali pri podjetjih, ki zagotavljajo nagrade, kot bo dogovorjeno.
Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultat žrebanja so dokončni.
O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih,
poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

5.

Davčne obveznost

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini
obračunat in plačat davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložit davčnemu organu.
Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložit natančne
osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oziroma njegov pooblaščenec (ki predloži pisno pooblastlo)
dolžan izpolnit Izjavo o prevzemu nagrade in/ali podpisat pogodbo.
Organizator skupaj s posameznim podeljevalcem nagrade izpolni obveznost izročitve nagrade –
nagrado izroči nagrajencu.

6.

Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan
svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostavit v 7 (sedmih)
delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestlu navede, katere
podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju na
prijavi z odgovorom najkasneje v 30 (trideseth) delovnih dneh po izvedenem žrebanju. Organizator
bo v pisnem obvestlu navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec
prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani bobubob.si in v časniku Večer,
najkasneje v 30 delovnih dneh po zaključku žrebanja.
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave,
nepravilne odgovore na tedensko vprašanje in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja.
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v 7 (sedmih) delovnih dneh od prejema obvestla in
s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno
izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.
Vse specifke podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrad ni mogoče zamenjat ali izplačat v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki
bi izvirala iz nagrad.

7.

Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke, skladno z veljavnim
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov ter posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Za namene obveščanja v zvezi z izvajanjem nagradne igre ali ukrepov na podlagi zahtev udeleženca
pred sklenitvijo pogodbe posameznik dovoljuje uporabo izbranega komunikacijskega kanala, npr.
telefon, pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugo. Udeleženec zaradi sodelovanja v nagradni
igri in njene izvedbe posreduje svoje kontaktne osebne podatke. Osebni podatki se hranijo dokler
traja nagradna igra oziroma dokler je potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in
obdelujejo. Udeleženec ima pravico, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva dostop do osebnih
podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ima pravico do ugovora obdelave in pravice
do prenosljivost podatkov na naslov ČASNIK VEČER, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000
Maribor ali na osebni.podatki@vecer.com. Ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
Upravljavec osebnih podatkov je organizator. Podatki se obdelujejo zaradi nagradne igre, na podlagi
točke b 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
o razveljavitvi Direktve 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
V kolikor udeleženec žrebanja želi lahko poda dodatno soglasje za obdelavo osebnih podatkov z
podpisom Privolitve v obdelavo osebnih podatkov, ki vsebuje samostojno pravno informacijo o
obsegu in namenu obdelave osebnih podatkov ter pravicah udeleženca, ki privolitev podaja.
8.

Drugi pogoji nagradne igre

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne more vplivat (višja sila),
lahko organizator brez predhodnega obvestla začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O
odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestt udeležence. V
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh
vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnost spletnega mesta zaradi potreb
vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne
odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnost spletnega
mesta.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki
bodo objavljena na spletni strani www.vecer.com/splosnipogoji.
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
nejasnost štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tskani,

elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni
mogoče rešit sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Pravila začnejo veljat in se uporabljat z dnem objave na spletni strani, to je
www.vecer.com/splosnipogoji.

9.

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 zlast namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali
neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne
podatke, se nagrada ne podeli.
Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave, nepravilno izpolnjene glasovnice in
neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja. V žrebu in akciji šteje en glas enega glasovalca na
dan na spletu in vse pravilno izpolnjene originalne (nekopirane) glasovnice.
Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno
navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremenit za vse stroške, ki so nastali v
zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren
organizatorju za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej
nagradni igri.
Miha Klančar, direktor
Časnik Večer, d.o.

