
 

PRAVILNIK VALENTINOVE NAGRADNE IGRE  
V NAKUPOVALNEM CENTRU VELENJKA 

 
1. člen: Organizator nagradne igre  
Organizator nagradne igre je NC VELENJKA, WG PROJEKTIRANJE, d. o. o., Jurčkova 223, 1000 

Ljubljana. 

2. člen: Trajanje nagradne igre  
Nagradna igra poteka na dan 14. 2. 2020, od 15. do 19. ure.  

 
3. člen: Objava nagradne igre 
Pravila nagradne igre so objavljena na info točki in na spletni strani www.velenjka.si. 

 
4. člen: Načini sodelovanja v nagradni igri  
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelujejo na dva 

načina:  

a) z opravljenim nakupom v Velenjki v času od 10. 2. do vključno 14. 2. 2020 do 18.45 ure ter z 

oddajo računa pri žrebu žogic; Nagrajenci lahko v nagradni igri sodelujejo s posameznim računom le 

enkrat, vendar večkrat glede na število računov. 

b) s kuponom na letaku, ki ga prejmejo na dom ali pri hostesi v nakupovalnem centru, ter z oddajo le-

tega kupona pri žrebu žogic, 

 
5. člen: Nagrade  
Nagradni sklad vključuje 160 dežnikov.   
 
 
6. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri:  
Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo večkrat, vendar s posameznim računom za opravljen 

nakup ali kuponom samo enkrat. Po posameznem žrebu žogic se sodelujoči lahko vrne nazaj v vrsto 

in sodeluje z novim računom.  

Zlorabo nagradne igre predstavlja sodelovanje s fiktivnimi ali neobstoječimi računi, sodelovanje z 

istim računom večkrat (fotokopije, duplikati), z računi za opravljene nakupe izven časovnega obdobja 

trajanja nagradne igre in z računi za opravljene nakupe v drugih nakupovalnih centrih ali trgovinah.  

V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega 

udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri oz. ga v primeru, da je izžreban, izločiti, sodelujoči 

pa posledično ni upravičen do povrnitve nakupa v višini računa. Navedeno ne izključuje morebitne 

civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.  

Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z 

nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. 

 

http://www.velenjka.si/


7. člen: Prevzem nagrad 
Žreb žogic bo potekal na prireditvenem prostoru v nakupovalnem centru Velenjka v petek, 14. 2. 

2020, med 15.00 in 19.00. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

Nagrajenci bodo prejeli kupon, s katerim lahko prevzamejo nagrado na info točki od ponedeljka, 17. 

2. 2020, do ponedeljka, 16. 3. 2020.  

9. člen: Komisija nagradnega žrebanja:  
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:  

• Nevenka Voršič, 

• Janez Korpič, 

• Martina Švab 
 
Pri žrebanju bo prisoten vsaj eden od članov komisije.  
 
10. člen: Zasebnost in varstvo podatkov:  
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. 

11. člen: Ostale določbe:  
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. Če bo izžrebanec iz skupine, ki je izvzeta v tem 

členu, in se tega ne ugotovi na dan žrebanja, se nagrada razveljavi in zapade, žrebanja pa se ne ponovi. 

Mladoletne osebe mlajše od 15 let nagrade prevzamejo nagrade v spremstvu staršev ali skrbnikov. 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku lahko razveljavi ali spremeni pogoje 

nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni, tehnični vzroki ali višja sila.  
 

12. člen: Pravila:  
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane s prireditvijo in izdajo 

nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih 

bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in pogoji nagradne igre 

so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.velenjka.si.  

13. člen: Reševanje sporov:  
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
14. člen: Veljavnost pravil:  
Pravila pričnejo veljati s 10. 2. 2020.  
 


