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PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE
»1.000 eur subvencije za nakup ogrevalnega sistema«
1. ČLEN
(o nagradni igri)
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju pravila) urejajo potek nagradne igre »1.000 eur subvencije za nakup ogrevalnega
sistema« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka na razstavnem prostoru SLADA d.o.o., Veto group, hala L, št. 6. v okviru
sejma 51. MOS. Nagradno igro prireja podjetje Veto Veletrgovina d.o.o., Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju:
organizator).
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Veto group ter trgovcev Veto d.o.o. in Slada d.o.o.
2. ČLEN
(trajanje nagradne igre)
Nagradna igra poteka v uradnem odpiralnem času sejma 51. MOS. To je od torka 11. septembra do nedelje 16. septembra
2018, vsak dan od 9.00 do 19.00, zadnji dan, v nedeljo, pa do 18.00.
3. ČLEN
(pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi
nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Sodelujoči se mora k nagradni igri prijaviti v času trajanja nagradne igre opredeljenim v 2. členu teh pravil.
Sodelujoči se mora k nagradni igri prijaviti v skladu s 4. členom teh pravil.
Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega in/ali tretjega in/ali četrtega odstavka te točke, šteje za
neveljavno in ne bo upoštevana v nagradni igri.
4. ČLEN
(način sodelovanja)
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena teh pravil, mora za sodelovanje v nagradni igri v celoti izpolniti kupon za
sodelovanje, ki ga dobi pri vstopu na sejem ali na razstavnem prostoru organizatorja, in s katerim poda tudi izrecno soglasje k
danim pravilom in seznanjenost z njegovo vsebino. Izpolnjen kupon sodelujoči vrže v skrinjico, ki se nahaja na razstavnem
prostoru. V kolikor na kuponu niso izpolnjeni vsi obvezni podatki, kupon ni veljaven. Pravila nagradne igre so javno objavljena
na spletnih straneh www.veto.si ter www.slada.si ter tudi ob skrinjici za oddajo kuponov.
5. ČLEN
(nagrade)
Vsi sodelujoči, ki bodo v nagradni igri sodelovali na način opisan v 4. členu teh pravil, bodo sodelovali v žrebanju za:
1. Glavno nagrado: 1.000 EUR subvencije pri nakupu ogrevalnega sistema, ki ga trži in prodaja organizator.
2. Tolažilno nagrado: 3 × praktična nagrada, ki ne presega vrednost 42 EUR.
Glavna nagrada velja še 2 leti po zaključku žrebanja. Pogoj za izplačilo nagrade je nakup ogrevalnega sistema, ki ga
trži in prodaja organizator v vrednosti vsaj 3.000 EUR + ddv.
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Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrad ni mogoče pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado. Nagrada je
prenosljiva v okviru družine. Nagrajenec dovoljuje objavo fotografij vgrajenega ogrevalnega sistema na spletni strani
organizatorja.
Nagradno žrebanje bo potekalo 18.9.2018 ob 11. uri v na sedežu organizatorja nagradne igre. Prejemnike nagrad bo izžrebala
3-članska komisija, ki bo sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni telefonsko ali po e-pošti v roku 7 delovnih dni od dneva žrebanja. Nagrajenci bodo v roku
7 delovnih dni od dneva žrebanja z imenom, priimkom in krajem bivanja javno objavljeni na spletnih straneh www.veto.si ter
www.slada.si.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v teh pravilih.
6. ČLEN
(davki in akontacija dohodnine)
Organizator bo za prejemnika glavne nagrade obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Vrednost nagrade je izražena v bruto vrednosti.
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot
davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).
7. ČLEN
(varstvo osebnih podatkov)
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti organizatorja. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime, priimek, naslov in
kraj bivanja, elektronski naslov in GSM številka.
Pridobljeni osebni podatki sodelujočega se uporabljajo izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni. Namene
obdelovanja podatkov in kanale obveščanja določi sodelujoči na kuponu.
Sodelujočim so skladno z veljavno zakonodajo zagotovljene pravice do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave,
izbrisa, prenosljivosti in ugovora ter pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o
ravnanju organizatorja z osebnimi podatki, so na voljo na spletni strani www.veto.si, dokument Politika varstva osebnih
podatkov.
8. ČLEN
(odstop od nagradne igre)
Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da v času trajanja nagradne igre pošlje pisno zahtevo po odstopu
na naslov organizatorja. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.
9. ČLEN
(omejitev odgovornosti organizatorja)
Organizator ne odgovarjata za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrad in škodo:
če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
če izvedbo nagradne igre preprečijo dejavniki, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre,
v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.
10. ČLEN
(reševanje sporov)
V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne
igre.
Ljubljana, 11.9.2018

