Pravila nagradne igre »ČISTO VESELJE«

1. Organizator
Organizator nagradne igre je podjetje Gorenje Surovina d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v
nadaljevanju organizator).

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 12.03.2018 do 24.03.2018.

3. Sodelovanje
V nagradni igri »Čisto veselje« (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci, ki so
polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih
zastopnikov.
Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih
družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja akcije »Čisto veselje« oddali jekleni odpad,
barvne kovine, papir, električno in elektronsko opremo na eni izmed naslednjih enot Gorenje Surovina:
-

PE MARIBOR, Lahova 38, 2000 Maribor
OE Slovenska Bistrica, Kolodvorska 37, 2310 Slovenska Bistrica
PE Ptuj, Puchova ulica b.š., 2250 Ptuj
OE Ormož, Hardek 21 b, 2270 Ormož7
PE Ljutomer, Babinska 8, 9240 Ljutomer
PE Radlje, Mariborska cesta 44, 2360 Radlje ob Dravi
PE Žalec, Ulica Savinjske čete 18, 3310 Žalec
PE Ravne, Dobja vas 188, 2390 Ravne na Koroškem
PE Slovenj Gradec, Pameče 163, 2380 Slovenj Gradec
PE Laško, Šmihel 2A, 3270 Laško
PE Ljubljana I, Cesta dveh cesarjev 370, 1000 Ljubljana
PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 4, 4000 Kranj
PE Krško, Cesta 4. Julija 134 a, 8270 Krško
PE Trebnje, Dolenja Nemška Vas b.š., 8210 Trebnje
PE Koper, Ulica 15.Maja 11, 6000 Koper
PE Nova Gorica, Panovška 3, Kromberk, 5000 Nova Gorica

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo od 12.3.2018 do 24.3.2018 na poslovne enote Gorenje
Surovina d.o.o. prinesli odpadno kovino, odpadni papir, odpadno električno in elektronsko opremo ter
naredili »selfie« pred zabojnikom, v katerega bodo oddali odpadne surovine in »selfie« objavili v
komentar nagradne igre na Facebook strani Gorenje Surovina. Izmed vseh sodelujočih v nagradni igri
bomo na koncu akcije izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli mali gospodinjski aparat Gorenje.

Izžrebanca bomo objavili na Facebook strani Gorenje Surovina.

4. Žrebanje in nagrade
Predmet nagradne igre so mali gospodinjski aparati Gorenje. Organizator bo izžrebal skupno 5
nagrajencev.
Žrebanje nagrajencev bo izvedeno naključno na sedežu organizatorja, dne 26.3.2018. V
žrebanje bodo vključeni vsi sodelujoči v času trajanja nagradne igre od 12. 3. do 24. 3. 2018,
ki bodo »selfie« objavili v komentar pod objavo nagradne igre na Facebook strani Gorenje
Surovina.

Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, če izžrebani
izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne
podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
-

-

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji nagradne igre,
nagrajenec pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke
če je nagrajenec mladoletna oseba, pa njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki pisno ne odobrijo prevzema nagrade.

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Seznam izžrebanih nagrajencev z imenom in priimkom posameznega nagrajenca se objavi na
Facebook strani organizatorja. Seznam bo objavljen v roku 5 dni po izvedenem žrebanju.
Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegova ime in priimek objavita na
Facebook strani organizatorja https://www.facebook.com/gorenje.surovina/
Če nagrajenec ne želi prevzeti nagrade, lahko to organizatorju sporoči pisno na naslov: Gorenje
Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor ali po elektronski pošti surovina@surovina.com.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti oziroma mu izročiti nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada
pa zapade.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna
zamenjava nagrad.
Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem
nagrade. V vseh naštetih primerih bo organizator k prevzemu nagrade pozval rezervne nagrajence po
vrstnem redu, kot so bili izžrebani.
6. Davčne obveznosti
Organizator bo za vse nagrade, katerih vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo
dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec, ki bo prejel katero od teh nagrad,
je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem
nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado
organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.
Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi, razen, če
je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre s poslanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se
njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega
obveščanja s strani Gorenje Surovina d. o. o. in vseh njenih povezanih družb.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali
izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z
zakonom, in sicer pisno na naslov organizatorja: Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor ali po elektronski pošti surovina@surovina.com.
8. Končne določbe
Organizator nagradne igre ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi tehničnih težav, do katerih lahko
pride zaradi napak v delovanju nagradnega izdelka.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je
dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo
nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani
javnosti.

Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo
potencialni sodelujoči s tem seznanjeni.
Pravila nagradne igre pričnejo veljati 12. 3. 2018 in so dostopna na spletni strani www.cistoveselje.si.

Gorenje Surovina d.o.o.
Jure Fišer
direktor
V Ljubljani, 3. 12. 2013

