PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
NA DOGODKU »POLETJE IGER IN ZABAVE«
V NAKUPOVALNEM CENTRU VELENJKA
1. Organizator nagradne igre je NC VELENJKA, WG
projektiranje d. o. o., Jurčkova 223, 1000 Ljubljana.
2. Nagradna igra poteka od petka, 17. julija do sobote,
29. avgusta 2015, v nakupovalnem centru Velenjka v
Velenju (v nadaljevanju: Velenjka). Organizirana bodo
tedenska žrebanja nagrad v »Zalivu surfanja« v Velenjki
(pri Sparu), z razglasitvijo nagrajencev vsak petek (17.
7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8. 2015) ob 19. uri. Vsi
kuponi, oddani v teh terminih, bodo sodelovali še na
zaključnem žrebanju, ki bo v soboto, 29. 8. 2015.
3. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s
stalnim prebivališčem v Sloveniji. Posameznik lahko
prejme največ eno nagrado. Pravilno, v celoti in ročno
izpolnjeni kupon se odda v nagradni boben, ki se nahaja
v »Zalivu surfanja« v Velenjki (pri Sparu). Kupon mora
biti v celoti pravilno izpolnjen in čitljiv – tako, da
komisija lahko razbere posredovane podatke. Če
komisija ne more razbrati zahtevanih podatkov, se
neveljavni kupon izloči in žrebanje ponovi. Pravilno
izpolnjen kupon mora vsebovati naslednje podatke o
kandidatu za nagrado: ime in priimek, naslov, poštna
številka in pošta, e-naslov in podpis kandidata za
nagrado.
4. V nagradnem skladu je 6 nagrad: darilni boni
Velenjka v vrednosti 100 €.
5. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri
najemnikih v nakupovalnem centru Velenjka in
zaposleni ter ožji družinski člani (zakonci, otroci)
zaposlenih v podjetjih NC Velenjka, WG projektiranje d.
o. o. in podjetij, ki sodelujejo pri pripravi dogodka.
6. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke,
zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o
varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator
do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke
v zakonskih okvirih za namene trženja.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.
Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni
strani www.velenjka.si.
10. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni
zavezanec, zato mora ob prevzemu nagrade predložiti
davčno številko in osebni dokument. Akontacijo
dohodnine plača organizator.
11. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno
ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki
izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.
12. Javno žrebanje nagrad bo potekalo vsak petek (17.
7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14. 8., 21. 8. 2015) ob 19. uri na
prireditvenem prostoru v »Zalivu surfanja« v Velenjki
(pri Sparu). Žrebanje spremlja komisija v sestavi:
predstavnik podjetja Agaric d. o. o. in voditeljica
prireditve.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni
mogoča.
12. Tedenski nagrajenec bo znan vsak petek v času med
17. julijem in 29. avgustom 2015. Udeležba na žrebanju
ni pogoj za prevzem nagrade. Nagrajenec bo o pogojih
prevzema nagrade pisno obveščen preko elektronske
pošte. Nagrajenec ima čas dva tedna, da se javi na info
točki Velenjke in prevzame nagrado, drugače ta zapade.
Mladoletne osebe mlajše od 15 let nagrade prevzamejo
nagrade v spremstvu staršev ali skrbnikov.
Če bo izžrebanec iz skupine, ki je izvzeta v 5. točki teh
pravil, in se tega ne ugotovi na dan žrebanja, se
nagrada razveljavi in zapade, žrebanja pa se ne ponovi.
13. Rezultati nagradnega žrebanja bodo javno
objavljeni na spletnih mestih www.velenjka.si in
fb.com/Velenjka. Udeleženec s sodelovanjem v
nagradni igri soglaša, da se v primeru zmage njegovo
ime, priimek in kraj bivanja javno objavijo.

7. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.
8. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni
igri.
9. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo
in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja.

14. Pravila nagradne igre so objavljena na info točki in
na spletni strani www.velenjka.si.

NC VELENJKA, WG PROJEKTIRANJE, d. o. o.
Velenje, 15. 7. 2015

