SPLOŠNI POGOJI »NOVOLETNE NAGRADNE IGRE«
1. Splošne določbe:
Organizator nagradne igre je, v imenu podjetja CUP II d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
(nakupovalno središče Park Center Ljubljana), oglaševalska agencija Vodik d.o.o., Cesta v
Gorice 34b, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju organizator. Nagradna igra se opravi z namenom
širjenja prepoznavnosti nakupovalnega središča Park Center Ljubljana.
Nagradna igra poteka z odgovorom na nagradno vprašanje v objavi na Facebooku Park center
Ljubljana. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, pod v nadaljevanju
navedenimi pogoji.
Facebook ni sponzor nagradne igre, je ne podpira, niti v njej ne sodeluje ali z njo kakor koli
upravlja.
2. Vsebina in potek nagradne igre:
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje brez nakupa, tako da na Facebook strani Park
Centra odgovori na nagradno vprašanje, povezano z nakupovalnim središčem Park Center.
Upoštevani bodo odgovori, ki bodo poslani do vključno 30.5. 2022
Nagradna igra poteka od 16. maja do 30. maja 2022. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje,
da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni na spletni
strani Park Centra Ljubljana http://www.parkcenter-ljubljana.si. Nagradna igra se oglašuje tudi
na plakatih v trgovinah in na radiu.
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
Žrebanje nagrad bo potekalo 13. junija 2022 na sedežu organizatorja nagradne igre, v
prisotnosti treh članov komisije.
Komisija:
- Emil Horvat
- Dora Horvat
- Janja Tekavec

3. Nagrade:
1. nagrada 500 EUR*
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2x darilna kartica za 20 € - Pikapolonica
1x Lego Ninjago – Baby center
2x darilni kupon za klasičen menu – McDonald's
4x darilni bon za 10 € - Mana
3x darilni bon za 20 € - BigBang
1x darilni paket - dm

Glavna nagrada je 500* EUR, ki se nagrajencu izda v obliki darilnih bonov v katerikoli od
trgovin v sklopu Park Centra Ljubljana. Nagrajenec se ob prejemu nagrade odloči, v kateri
trgovini želi porabiti osvojeni znesek. Pri tem lahko izbira med izdajo celotnega zneska v
vrednostnih bonih ene trgovine ali pa delitev zneska med več trgovinami.
Glavna nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade).
Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje
osebe.
Posamezna oseba prejme le eno nagrado.
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo
sodelovati v nagradni igri in ki se strinjajo s pravili nagradne igre.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in
so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
Če je nagrajenec/-ka mladoletna oseba, je podatke dolžan posredovati tudi zakoniti zastopnik
te osebe, ki s podpisom dovoljuje otrokovo sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri lahko udeleženec sodeluje tako, da odgovori na nagradno vprašanje pod objavo
na Facebook strani Park Centra Ljubljana.
5. Ostala pravila nagradne igre:
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali

•

•

se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je
sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran
v nasprotju s temi pravili ali
se tudi po obvestilu nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila
organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih,
ki so navedene v teh pravilih. Nagrade ni mogoče menjati za gotovino, niti je prenesti na tretjo
osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so vpletene v organizacijo in izvedbo nagradne
igre.
6. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev:
Seznam nagrajencev bo objavljen na Facebook strani Park Center Ljubljana najkasneje 14 dni
po žrebanju nagrad.
Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli pod zasebno sporočilo na Facebooku, najkasneje v
desetih delovnih dneh od datuma žrebanja.
V obvestilu organizator prejemnika glavne nagrade pozove, da mu sporoči svojo odločitev o
razdelitvi dobljenega zneska med trgovine v sklopu nakupovalnega središča Park Center
Ljubljana. Darilne bone izbranih trgovin v izbranih vrednostih nagrajenec prevzame na naslovu
organizatorja, Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana v roku enega meseca od prejema obvestila
organizatorja.
V obvestilu organizator ostale dobitnike pozove, da prevzamejo nagrado na naslovu trgovine,
ki je nagrado prispevala, v roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja.
Ob prevzemu nagrade je izžrebanec dolžan predložiti veljaven osebni dokument (osebna
izkaznica ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko. Prejemnik glavne nagrade mora poleg
tega podati še informacijo o davčnem uradu. Če izžrebanec ne posreduje navedenih
dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem
primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
7. Uporaba podatkov
Sodelujoči v nagradni igri so z odgovorom na nagradno vprašanje na Facebook strani Park
Center Ljubljana oddali soglasje o tem, da Vodik d.o.o., Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana,

zbira, uporablja in obdeluje njihove osebne podatke, ki so jih vnesli v ta obrazec, in sicer za
namen obveščanja o poteku nagradne igre, promocijskih aktivnostih in za namen
neposrednega trženja. Prav tako so seznanjeni s tem, da lahko kadarkoli pisno na e-naslov
upravljalca: info@vodik-marketing.si zahtevajo, da organizator nagradne igre Vodik d.o.o.,
Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana preneha uporabljati in obdelovati njihove osebne podatke
in da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim
preklicem.
8. Varstvo podatkov:
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot
nagrajenca objavi na spletni strani http://www.parkcenter-ljubljana.si, in na Facebook strani
Park Center Ljubljana, kjer nagradna igra tudi poteka.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega
vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih
uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in
67/07). Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o
nagradni igri in o promocijskih aktivnostih podjetja. Organizator se zavezuje, da podatkov ne
bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator
se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov,
skladno z veljavnimi predpisi.

9. Končne določbe:
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na spletni strani in na Facebook strani.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski
naslov: info@vodik-marketing.si.
Organizator Vodik d.o.o.,
v Ljubljani, dne 16. maja 2022.

