SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE
»S PLANTELLO NA TENERIFE«
1.

Splošne določbe

Organizator in izvajalec nagradne igre S Plantello na Tenerife (v nadaljevanju nagradna
igra) je podjetje UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju
organizator).
Nagradna igra bo potekala od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

2.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in ki sprejemajo ta pravila in splošne
pogoje nagradne igre.
V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju
nagradne igre, prav tako tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na
pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani
zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po
zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši
oziroma posvojitelji zaposlenega).
V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v
nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma
zakoniti zastopnik.
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek),
če bo izžreban, objavljeni na spletni strani www.unichem.si/tenerife ter da bo ob pozivu
organizatorja posredoval podatke, potrebne za posredovanje nagrade.

3.

Način sodelovanja

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolnjevati zgoraj opredeljene pogoje in v
času trajanja nagradne igre:
a) izpolniti nagradni letak, ki ga najde na prodajnem mestu ali natisne na spletni strani
www.unichem.si/tenerife in ga skupaj z računom nakupa izdelka Plantella ali Bio
Plantella do 30.6.2017 poslati na naslov: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360
Vrhnika
ali
b) odgovoriti na spodnje nagradno vprašanje, ki je objavljeno na spletni strani
www.unichem.si/tenerife in odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, poštna
številka in kraj) do 30. 6. 2017 poslati na e-naslov tenerife@unichem.si.
Kako se imenuje 100 % organsko gnojilo Plantella za vrt, sadovnjak in
vinograd? (namig: odgovor najdete tukaj)

4.

Žrebanje

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije 3. 7.
2017. Za prejem glavne nagrade se potegujejo vse pravilno izpolnjene prijave, ki ustrezajo
pogojem navedenim v pravilniku nagradne igre in ki bodo prispele do vključno 30. 6. do
23:59.
Nagrado prejmejo tisti, ki jih bo določil žreb z naključno izbiro ob prisotnosti 3 članske
komisije, ki jo sestavljajo:
•
•
•

Mateja Nacevski, Unichem d.o.o.
Tatjana Šeneker, Unichem d.o.o.
Mira Arh, Gaia-U d.o.o.

V žrebanju bodo enakopravno sodelovale vse veljavne prijavnice ter z elektronsko pošto
prejeti odgovori v času trajanja nagradne igre, to je od 1. 3. do 31. 6. 2017. Za veljavne bodo
štele prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje po teh pravilih in splošnih pogojev za
sodelovanje v nagradni igri. Če posamezna prijava v nagradno igro ne bo veljavna, se bo
žrebanje ponavljajo, dokler ne bo izžrebano 20 nagrajencev, ki bodo pogoje in zahteve iz
nagradne igre v celoti izpolnjevali.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.
Ob izboru se pripravi tudi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni
hranil na naslovu organizatorja.

5.







Nagradni sklad

PRVA - VELIKA NAGRADA: 7-dnevno potovanje na Tenerife za dve osebi (aranžma v
vrednosti do 1.500 EUR, ki vključuje prevoz in namestitev)
DRUGA NAGRADA: urejanje vrta s strokovnjakom kluba Gaia v letu 2018 (vključuje 3
obiske strokovnjaka na domu/vrtu in paket izdelkov Plantella in Bio Plantella)
TRETJA do OSMA NAGRADA: paket izdelkov Plantella in Bio Plantella
DEVETA NAGRADA: samokolnica
DESETA NAGRADA: Vrtna cel na kolutu
ENAJSTA DO DVAJSETA NAGRADA: Plantella majica.

6.

Obveščanje nagrajencev in pogoji za prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja, osebnih podatkih, ki jih morajo poslati organizatorju za
prevzem nagrade, in o načinu prevzema nagrade obveščeni v roku 5 delovnih dni po
nagradnem žrebanju preko naslova, ki so ga vpisali na nagradni letak ali preko e-pošte na
naslov, s katerega so poslali odgovor na nagradno igro.
Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeni tudi na spletni strani
www.unichem.si/tenerife.
Nagrajenci se morajo na obvestilo o nagradi odzvati v roku 5 delovnih dni in organizatorju
preko osebnega sporočila ali elektronske pošte na e-naslov tenerife@unichem.si sporočiti
svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov, pošto in poštno številko, e-naslov in davčno
številko.

Osebe, mlajše od 15 let, morajo priložiti tudi lastnoročno podpisano soglasje starša ali
zakonitega zastopnika za prevzem nagrade. Če se nagrajenec v tem roku ne odzove, izgubi
pravico do nagrade in nagrada zapade.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
•
•

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne
igre oz. glasovanja.

Sodelovanje z nagradnim letakom in računom
Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 1. 3. do vključno 30. 6. 2017. Računi za nakupe,
ki so opravljeni izven tega termina, v nagradnem žrebanju ne bodo upoštevani. Računi lahko
poleg izdelkov Plantella in Bio Plantella vsebujejo tudi druge artikle.
V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar vsakokrat z drugim
računom. Več nakupov pomeni več možnosti za nagrado.
Sodelovanje z odgovorom na nagradno vprašanje
Posamezna oseba lahko z odgovorom na nagradno vprašanje sodeluje le enkrat. V primeru,
da bo posamezna oseba posredovala na spletni naslov večje število odgovorov se bo
upošteval samo prvi odgovor.
Ne glede na način sodelovanja je lahko posameznik izžreban le enkrat in lahko prejme le
eno nagrado.

7.

Davki in akontacija dohodnine

Plačilo davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec
dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov in davčno
številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je
prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Vrednost nagrad je izražena v
maloprodajni vrednosti.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine
v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

8.

Odgovornost

Organizator in sponzor ne nosita nobene odgovornosti, niti ne sodelujeta v sporih glede
lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo
navedena na izpolnjenemu obrazcu.
Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli
škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s
pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.
V primeru okoliščin, na katere organizator ali sponzor ne moreta vplivati (višja sila), lahko
odpovesta nagradno igro. O tem se mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem
primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

9.

Uporaba osebnih podatkov

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).
Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator in sponzor kot upravljavca osebnih
podatkov podatke, ki jih od sodelujočih pridobita, samostojno in po lastni presoji obdelujeta
izključno za naslednje namene:
•
•
•
•
•
•
•

izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom
obveščanja vseh sodelujočih;
statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
vključitev med prejemnike newslettra Klub Gaia;
pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in
ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril
tretjim osebam.
Obdelovalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:
•
•
•
•
•

potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo
posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

10.

Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v
nagradni igri, tako da pošlje sporočilo izvajalcu na naslov UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2,
1360 ali e-poštni naslov tenerife@unichem.si. Po prejemu tega sporočila se ga iz
sodelovanja v nagradni igri izključi.

11.

Reševanje pritožb

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.

12.

Končne določbe

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.
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 udeležence obveščal z objavami na spletni strani
www.unichem.si/tenerife.
Vrhnika, 1. 3. 2017

