PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »SPEDENAJ SI KOLO« (v nadaljevanju: nagradna igra)

1. SPLOŠNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre »SPEDENAJ SI KOLO« je RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA d.o.o., družba
za razvoj in svetovanje, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ID za DDV SI 76653781 (v nadaljevanju: organizator).
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali
organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren
organizator in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro. Vse
informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

1.3 Nagradna igra poteka od 16.9.2020 do vključno 22.9.2020 na družabnem omrežju Facebook na naslovu
www.facebook.com/RCkocevjeribnica.
1.4 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljeni na spletni strani http://rckocevjeribnica.si.
1.5 Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z
objavami na www.facebook.com/RCkocevjeribnica in spletni strani http://rc-kocevjeribnica.si.
2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE
2.1 V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem organizatorja, delavcem povezanih družb
z organizatorjem, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.
2.2 Razen oseb, navedenih v točki 2.1 v teh pravilih nagradne igre, lahko v nagradni igri sodeluje vsaka fizična
oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje starša ali
zakonitega skrbnika.

2.3 V nagradni igri sodelujejo vsi, ki všečkajo ali komentirajo objavo nagradne igre.
2.4 Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Če udeleženec sodeluje v več dnevih večkrat, se mu
upošteva le 1 glas (1 komentar)
2.5 Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in pristane na vse pogoje in pravila v
zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook strani www.facebook.com/RCkocevjeribnica
izvede sledeče dejanje:
- vpiše komentar na posamezno objavo nagradne igre
- ali všečka posamezno objavo nagradne igre.

3.2 V torek 22.9.2020 ob 00.00 se nagradna igra konča in v 3 dneh bomo razglasili naključno izžrebane
nagrajence, ki bodo prejeli nagrade. Žrebanje za nagrado bo potekalo med vsemi, ki so pod objavo vpisali
komentar ali všečkali objavo nagradne igre. Žrebanje bo izvedeno v prostorih organizatorja in ne bo javno.
Izvedla ga bo 3-članska komisija.
3.4 Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s
katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani www.facebook.com/RCkocevjeribnica in na
spletni strani http://rc-kocevjeribnica.si.

4. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
4.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil 6 nagrad, in sicer
- 1X KLJUČAVNICA ZA KOLO,
- 1X ZVONEC Z MOTIVOM ZA KOLO,
- 1X TERMO BIDON ZA KOLO,
- 2x ALU BIDON(1x moder in 1x bel),
- 1X KROM ZVONEC ZA KOLO,
- 1X SET ZA POPRAVILO PNEVMATIKE KOLESA.

4.2 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. Pravice
prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
Udeleženci se odpovedujejo vsem zahtevkom v zvezi z morebitnimi napakami prejetih nagrad.
4.3 Organizator bo nagrajence o prejeti nagradi obvestil v treh dneh od zaključka igre in sicer z objavo
na www.facebook.com/RCkocevjeribnica.

4.4 Pred izročitvijo nagrad bodo nagrajenci pozvani, da v roku treh (3) dni po razglasitvi posredujejo
potrebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka). Posredovanje teh podatkov na mail
info@rc-kocevjeribnica.si je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. S posredovanje podatkov nagrajenci
soglašajo s prejemom nagrade. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s
privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.
4.5 V primeru, da se nagrajenec v roku 5 delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani
www.facebook.com/RCkocevjeribnica ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika
svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli
rezervnemu izžrebancu po enakem postopku, organizatorja pa se razreši vsakršnih obveznosti do prvega
nagrajenca.
4.6 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v prejšnjem odstavku, bo organizator v roku 10 delovnih dni, od
prejema vseh potrebnih podatkov s strani nagrajenca, nagrado poslal po pošti.
Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Pogoji za prevzem nagrade so
enaki za morebitnega rezervnega nagrajenca.
5. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre, manipuliranja, uporabe nezakonitih pripomočkov, si
organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
6.1 Na podlagi 3. odstavka 108. člena Zakon o dohodnini (ZDoh-2), se pri nagradah do vrednosti 42 EUR
akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z
Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan
sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na
vrednost nagrade.

6.2 Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec
sam.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
7.1 Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali
računalnikov. Organizator je odgovoren samo za namerno ali skrajno malomarno škodo ali namerno povzročeno
kršitev pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena.

7.2 V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno
igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo.
7.3 Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in koriščenja nagrade.

7.4 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo
akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo
nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z
zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Kočevje, 15.9.2020

