Pravila in pogoji nagradne igre »Neprecenljivo modno doživetje«
Splošne določbe

1.

V skladu s temi pravili organizator Pristop d.o.o.., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, ki zastopa direktor
Primož Pusar (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro z imenom »Neprecenljivo modno
doživetje« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra bo potekala od 11. aprila do vključno 29. aprila 2018, in sicer v obliki žrebanja ob koncu
nagradne igre (naključni žreb se bo izvedel 3. maja 2018).
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi sodelujoči enake možnosti dobiti eno
od šestih nagrad. Izid žrebanja je naključen. Žrebanje bo potekalo po načelu naključne izbire med
izpolnjenimi letaki, ki bodo na voljo v prodajalni XYZ in izbranih prodajalnah Sportina.
2.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
starejše od 18 let in sprejemajo ta pravila nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki
so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje
družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v
stranski vrsti, zakonce in osebe v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo predmetnih pravil nagradne igre. Sodelujoči
pravila nagradne igre sprejme s tem, ko izpolni letak z nagradno igro.
3.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe iz prejšnje točke na način, da v prodajalni XYZ in izbranih
prodajalnah Sportina izpolnijo letak z nagradno igro.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti
nagrado. Število sodelovanj v nagradni igri je neomejeno.
Sodelujoči organizatorju nepreklicno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja na spletnih
straneh www.mbfashionweeklj.si ter MBFWLJ družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Snapchat,
Twitter v primeru, da bodo nagrajeni.
Oseba sodelovanje v nagradni igri in pristanek k predmetnim pravilom nepreklicno izjavi z oddajo letaka
z nagradno igro v zbirni koš v prodajalni XYZ in izbranih prodajalnah Sportina.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 11.aprila do 29. aprila 2018.
4. Opis nagrade
Vsi sodelujoči imajo enake možnosti za prejem ene od nagrad:
• 1. nagrada obsega enodnevno udeležbo na aprilski ediciji Mercedes-Benz Fashion Week
Ljubljana 2018 in vikend oddih z uradnim vozilom dogodka, ki obsega naslednje aktivnosti:
o stajling z oblačili (za izposojo), frizuro, ličenjem (slednje v primeru, da je izžrebana
zmagovalka ženskega spola);
o prevoz do prizorišča na Gospodarskem razstavišču, v avtomobilu znamke MercedesBenz;
o pogostitev;
o sedež za ogled modnih revij v prvi vrsti;
o izposoja vozila Mercedes-Benz za en vikend (soboto in nedeljo, po dogovoru);
• 2. nagrada obsega:
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o

brezstično predplačniško Mastercard plačilno kartico z dobroimetjem v vrednosti 50,00
evrov.

Podeljena bo ena 1. nagrada in 10 2. nagrad.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako
niso prenosljive na tretjo osebo.
5. Potek žrebanja
Žrebanje bo potekalo v četrtek, 3. maja 2018.
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja. Žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija, sestavljena
iz treh zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. V primeru, da med člani komisije nastane spor glede
posamezne odločitve, komisija odloči z večino, pri čemer ima vsak član en glas.
Komisija bo pri žrebanju nagrajencev upoštevala samo popolno izpolnjene letake, ki se bodo zbirali v
prodajalni XYZ in izbranih prodajalnah Sportina.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- prisotnih osebah - članih komisije,
- izžrebancih in
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je zavezujoč za organizatorja ter vse sodelujoče v nagradi
igri.
6. Prevzem nagrad
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na MBFWLJ, Sportina družbenih omrežjih Facebook, Instagram,
(slednji velja za MBFWLJ) naslednji delovni dan po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradah tudi pisno
obveščeni po elektronski pošti ali telefonski številki na naslov, ki bo naveden letaku, in sicer najkasneje
tri delovne dni po zaključku žrebanja.
O prevzemu nagrad se nagrajenec dogovori z organizatorjem nagradne igre.
Nagrajenec, ki prejme 1. nagrado mora v roku 2 delovnih dni po prejetem obvestilu na naslov
organizatorja poslati svojo davčno številko. Nagrajenec, ki prejme 2. nagrado mora na naslov
organizatorja poslati svojo davčno številko v roku 30 delovnih dni po prejetem obvestilu. Tako
nagrajenec dodatno potrdi strinjanje s predmetnimi pravili in pogoji te nagradne igre ter izrazi svoje
strinjanje, da bo prevzel izžrebano nagrado.
V primeru, da nagrajenec v roku 3 dni od prejema obvestila o 1. nagradi ne posreduje davčne številke,
se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje za 1. nagrado ponovi.
V primeru, da nagrajenec v roku 30 dni od prejema obvestila o 2. nagradi ne posreduje davčne številke
se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje za 2. nagrado ponovi.
Nagrajenci prevzamejo nagrade na sedežu organizatorja, to je na naslovu Pristop d.o.o., Trubarjeva 79,
1000 Ljubljana.
Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti veljaven osebni dokument, s katerim potrdi svojo
istovetnost. Sodelujoča oseba s prevzemom nagrade soglaša, da se njeni podatki objavijo v medijih
obveščanja.
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7. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
- vsakršne posledice ob koriščenju nagrade.
8. Davki in akontacija dohodnine
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja.
Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati osebne
podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).
Vrednost prve nagrade je ocenjena na 500,00 evrov. To vključuje stajling (obleka, čevlji – za izposojo),
frizuro, ličenje (v primeru, da je izžrebana ženska), prevoz na Gospodarsko razstavišče z avtomobilom
Mercedes-Benz, enodnevni vstop na MBFWLJ, sedež v prvi vrsti, dvodnevni najem Mercedes-Benz
vozila, Vrednost druge nagrade je ocenjena na 50 evrov. Ta vključuje brezstično predplačniško
Mastercard plačilno kartico s prednaloženo vrednostjo 50 evrov.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu
z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v
breme prejemnikov nagrad.
9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo in izrecno dovoljujejo, da organizator obdeluje zbrane osebne
podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004 s
spremembami) za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagradah (zlasti dovoljujejo
objavo rezultatov žrebanja skupaj z zbranimi osebnimi podatki na MBFWLJ, Sportina družbenih
omrežjih Facebook, Instagram) ter za namene neposrednega trženja. Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu.
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku
te točke.
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati
njegove osebne podatke, in sicer po e-pošti info@mbfashionweeklj.si ali pisno na naslov organizatorja
Pristop d.o.o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana. V kolikor sodelujoči poda zahtevo iz prejšnje povedi v
času trajanja nagradne igre pred žrebanjem, se šteje, da se odpoveduje sodelovanju v nagradni igri.
10. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče
obveščal z objavami na MBFWLJ družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter.
Pravila nagradne igre so dostopna na MBFWLJ spletni strani www.mbfashionweeklj.si, na spletnih
straneh www.sportina.si, www.xyz-club.com, za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše
na info@mbfashionweeklj.si.
Za predmetna pravila velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.
Za vse morebitne spore, nastale v zvezi s predmetnimi pravili ali izvedbo nagradne igre, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Ljubljana, 11. april, 2018
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