Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Študent mix
Organizator
Organizator nagradne igre je družba ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1529
Ljubljana (v nadaljevanju kot: organizator).
Splošne določbe
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Študent mix« (v nadaljevanju:
nagradna igra).
Namen nagradne igre je nagrajevanje potrošnikov, promocija blagovne znamke Gorenjka in čokolade
Študent mix.
Nagradna igra se začne 19. 10. 2015 ob 00:00 uri in se zaključi 6. 11. 2015 ob 24. uri.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre.
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.gorenjka.si in na nagradnih letakih v
skrajšani verziji.
Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji (v
nadaljevanju kot: udeleženci), ki imajo profil na družbenem omrežju Facebook ali uporabljajo epošto. Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz.
zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator nagradne igre takšno soglasje preverja najpozneje ob
podelitvi nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v
podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem
organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji (v
nadaljevanju kot: udeleženci), ki


se v času trajanja nagradne igre, to je od 19. 10. 2015 do 6. 11. 2015, fotografirajo s čokolado
Študent mix (kako uživajo v njeni družbi, jo delijo s prijatelji …) in sliko naložijo na Facebook
Gorenjka. Več všečkov kot prejme fotografija posameznega udeleženca, večje možnosti ima v
žrebu za eno izmed nagrad.

ali


na nagradna.igra.gorenjka@zito.si ali na Facebook Gorenjka sporočijo, katero Gorenjkino
čokolado imajo najraje. (sodelovanje brez nakupa)

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sporočila, katero Gorenjkino čokolado imajo najraje,
naj udeleženci pošljejo do vključno 6. 11. 2015. Prepozno prispelih fotografij in sporočil ne bomo
upoštevali v zaključnem žrebanju. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko
udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in
dobi le eno izmed nagrad.

Žrebanje in izbor nagrajencev
Izbor nagrajencev bo potekal s pomočjo naključnega žreba. Nagradno žrebanje bo 12. 11. 2015 ob 13.
uri v prostorih podjetja Žito, d.d.
Seznam nagrajencev bo objavljen najkasneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletni strani
www.gorenjka.si. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni prek Gorenjkinega
Facebook profila ali po e-pošti najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja.
Nagradni sklad
V okviru te nagradne igre bo organizator podelil naslednje nagrade:


1 x Gorenjkina čokolada velikanka (mlečna čokolada s celimi lešniki 7 kg)



5 x prenosna baterija za mobilnike Gorenjka



20 x majica Gorenjka



10 x sladki paket Gorenjka

Podeljevanje nagrad
Dobitniki nagrad bodo po žrebu pozvani, naj preko zasebnega sporočila na Facebook strani ali preko
e-pošte sporočijo svoj naslov in kontaktne podatke. Dobitniki nagrad morajo najpozneje v 10 dneh po
žrebanju organizatorju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča. V
kolikor nagrajenci ne posredujejo zahtevanih podatkov, je organizator prost obveznosti podeliti
nagrade. Če se dobitniki nagrad na poziv, naj sporočijo svoj naslov, v roku 10 dni po pozivu ne bodo
odzvali, se šteje, da nagrade ne želijo prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je
prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke udeležencev, kot tudi za
prijave, ki so nepopolne ali niso bile prejete v roku, ne odgovarja. Prvo nagrado (7 kg čokolado
Gorenjka) bo nagrajenec prevzel v eni izmed Žitovih prodajaln ali na sedežu organizatorja. Ostale
nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga sporočili organizatorju, najkasneje v roku
30 dni od nagradnega žrebanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo,
ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej
nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril. Nagrad
ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.
V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali
nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso
izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo
izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi
pravico do nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:



se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,



se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne
igre,



nagrade zaradi posredovanih napačnih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Končne določbe
Udeleženec v nagradni igri s samim sodelovanjem izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji
sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni.
Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.
Vrednost prve nagrade (7 kg čokolada Gorenjka), ki je v nagradnem skladu, presega 42,00 EUR z
vključenim DDV-jem. Dobitek je obdavčen skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine
plača organizator, dobitnik je po zakonu davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan
predložiti svojo davčno številko. V primeru, da je nagrajenec v enem letu večkrat nagrajen s strani
organizatorja, se dobitki seštevajo.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. S
sodelovanjem sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek lahko objavi na spletnih straneh
www.gorenjka.si in www.facebook.com/Gorenjka. Prav tako sodelujoči soglaša, da se njegovi osebni
podatki, ki jih je oddal organizatorju te nagradne igre, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za
namene te nagradne igre in za marketinške namene elektronskega in pisnega obveščanja o novostih
podjetja Žito, d.d. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva
pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih
osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z
zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti odjava@zito.si ali pisno na naslov organizatorja Žito d.d.,
Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Najkasneje v roku 15 dni po prejemu sporočila, bo Žito d.d.
preprečil uporabo osebnih podatkov sodelujočega za namen neposrednega trženja, o čemer bo
sodelujočega v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da
bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih
kakorkoli drugače zlorabljal.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč
spremeniti. Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.
Vprašanja glede nagradne igre lahko sporočite na nagradna.igra.gorenjka@zito.si.
Organizator nagradne igre je Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.

