
Splošni pogoji in pravila Nagradna igra – Rišemo za Risa 

KRAŠ, 7.9.2018 

 

Opis nagradne igre: 

Nagradna igra poteka od 7.9.2018 do 30.9.2018 na Facebook strani Kraš Slovenija. Sodelujoči v 

nagradni igri sodeluje tako, da pod objavo nagradne igre na Facebook strani Kraš Slovenija, ki bo 

objavljena dne 7.9.2018 in dne 12.9.2018 v komentarjih delite otroško risbo katerekoli živali. V 

nagradni igri se bodo upoštevali tisti sodelujoči, ki bodo oddali komentarje do 30.9.2018 do 

15:00. Posamezen sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Med tistimi 

sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja 

izbrala 3 nagrajence.  

Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »Nagradna igra Rišemo za Risa«  

1 .Organizator nagradne igre »Nagradna igra Rišemo za Risa« je Krašcommerce d.o.o.,Ljubljana, 

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z 

namenom reklamiranja in promocije organizatorja.  

2. Trajanje: Nagradna igra poteka od 7.9.2018 do 30.9.2018, 15:00 na Facebook strani Kraš 

Slovenija.  

3. Nagradni sklad:  

 Glavna nagrada: "ZOObonbon" - darilni bon v vrednosti 30 €, ki omogoča nakup letnih in 

dnevnih vstopnic, taborjenja v ZOO, počitnikovanja, praznovanje rojstnega dne, nakupe v 

ZOO trgovini ali nakupe česarkoli drugega iz ponudbe ZOO Ljubljana ter album in 

čokoladice Životinjsko carstvo. Znesek nagrade je manj kot 42 eur in nagrada ni 

obdavčena. 

 Druga nagrada: Družabna igra, album in čokoladice Životinjsko carstvo. Znesek nagrade 

je manj kot 42 eur in nagrada ni obdavčena. 

 Tretja nagrada: Album in čokoladice Životinjsko carstvo. Znesek nagrade je manj kot 42 

eur in nagrada ni obdavčena. 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.  



4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri: V nagradni igri lahko sodelujejo tisti uporabniki 

Facebooka, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja, so starejši od 18 let, imajo stalno 

prebivališče v Republiki Sloveniji. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne 

osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot 

razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim 

številom prijateljev ali vkolikor na zasebno sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v 

roku enega tedna.  

5. Potek žrebanja in obveščanje nagrajencev: Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni v sredo, 

3.10.2018 tako, da bodo objavljeni v objavi na Facebook strani Kraš Slovenija. Nagrajenec zase 

izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Kraš Slovenija. Če 

se nagrajenec v 48 urah od obvestila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo 

posredoval vseh zahtevanih podatkov, se mu posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si 

pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od 

nagrajenca. Nagrajenec nagrado prejme po pošti. O možnosti prevzema bo nagrajenec obveščen 

po spletni pošti, potem ko bo svoje podatke posredoval na elektronski naslov info@kras-

slovenija.si.  

6. 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 izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih 

rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja 

nagradne igre.  

Zaposleni v podjetju Krašcommerce d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s 

katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, 

bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki 

sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Organizator ne 

odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in 

drugih napak. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavita na Facebook 



strani trgovca in organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo 

organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se 

zavezuje, da bo posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače 

zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene 

promocije podjetja Krašcommerce d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v skladu z 

določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli 

zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih 

podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te 

nagradne igre, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

7. Hramba dokumentacije: Vsa dokumentacija povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, 

kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. Vsa 

dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se 

hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.  

8. Ostale določbe: Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani 

sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@kras-slovenija.si. Za vsa vprašanja, 

ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati 

razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen 

potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba. Ta pravila veljajo od dneva 

sprejetja dalje, to je od 7.9.2018 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na 

Facebook strani organizatorja Kraš Slovenija preko objavljene povezave. Organizator lahko 

spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren 

način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil. Krašcommerce 

d.o.o.,  

Ljubljana Datum: 7.9.2018  

 


