
 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »SNEŽENA KEPA PRESENEČENJA« 

 

Organizator nagradne igre je SVET24, informativne vsebine d.o.o., (v nadaljevanju: Organizator). Nagradna igra poteka od 

23.12.2016 do 31.12.2016 do 00.00. V žrebanju za nagrade bodo sodelovali uporabniki spletne strani www.svet24.si, ki bodo 

v času trajanja nagradne igre poslali in prejeli sneženo kepo presenečenja.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da 

jih razume in se z njimi v celoti strinja in jih sprejema. Osebne podatke bo organizator obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in internimi pravilniki o varstvu osebnih podatkov, sprejetimi pri organizatorju. Splošni pogoji nagradne 

igre so v celoti objavljeni na www.svet24.si. 

1. Kdo prireja nagradno igro  

Organizator nagradne igre je podjetje Svet24, informativne vsebine d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana - Črnuče. 

2. Kdaj nagradna igra poteka  

Nagradna igra poteka od 23.12.2016 do 31.12.2016 do 00.00. Nagradna igra poteka na spletni strani www.svet24.si. 

3. Potek nagradne igre  

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani www.svet24.si tako, da kliknejo na sneženo kepo presenečenja 

(na povezave do snežene kepe presenečenja). S klikom na sneženo kepo se odpre podstran in prikaže obrazec, s pomočjo 

katerega obiskovalec spletne strani pošlje sneženo kepo s sporočilom/voščilom svojemu bližnjemu preko elektronskega 

naslova. Izpolnjen obrazec je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri so razdeljeni na dve kategoriji: 

pošiljatelji in prejemniki snežene kepe. Pošiljatelj s tem, ko pošlje sneženo kepo presenečenja nekomu preko elektronskega 

sporočila, da prejemniku možnost sodelovanja v nagradni igri. S tem, ko prejemnik v elektronskem sporočilu (s klikom na 

gumb) prejme sneženo kepo od pošiljatelja, sprejme vse pogoje te nagradne igre. V času nagradne igre je možno sodelovati 

večkrat dnevno in sicer pošiljatelj/prejemnik lahko pošlje/prejme več kot eno sneženo kepo na dan oziroma več kot eno kepo 

v času trajanja nagradne igre. Več sneženih kep presenečenja, ki jih obiskovalci pošljejo, več je možnosti za osvojitev nagrade.  

4. Vrste nagrad  

Vsi pošiljatelji snežene kepe presenečenja se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za nagrado:  

- 9 X BON, v vrednosti 40 eur, ki ga podarja Tuš trgovina 

Vsi prejemniki snežene kepe presenečenja se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za nagrade: 

- 25 X DARILNI PAKET AFRODITA, ki jih podarja Kozmetika Afrodita d.o.o., Kidričeva 54, 3250 Rogaška Slatina, 

 

http://www.svet24.si/


-  20 X nagrade, ki jih podarja Everet International d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana: 

3 X paket : 1 kos Clarins šminke Joli Rouge 737 + 2 kos Deborah svinčnik za oči 

5 X paket: 1 kos Shiseido Instant Eye/Lip Remover + 2 kos Deborah svinčnik za oči 

6 X paket (kos daril) Coty:  

- 1x Calvin Klein torba 

- 1x Marc Jacobs torba 

- 1x paket: 1 kos Cartier La Panthere miniaturka + 1 kos Deborah svinčnik za oči 

- 1x paket: 1 kos CK2 shower gel miniaturka + 2 kos Deborah svinčnik za oči 

-  1 x Miu Miu notebook  

- 1x Roberto Cavalli zapestnica 

6 X paket: 1 kos Collistar lakov za nohte + 1 kos Deborah svinčnik za oči 

 

Žrebanje za nagrade bo potekalo po koncu nagradne igre, in sicer 3.1.2017. Seznam nagrajencev bo objavljen najpozneje do 

6.1.2017, na spletni strani www.svet24.si. 

 

5. Osvojitev nagrad  

Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre in upoštevali 

vsa navodila na način: Pošiljatelji snežene kepe se potegujejo za nagrade: BON, v vrednosti 40 eur, ki ga podarja Tuš trgovina 

- število nagrad/nagrajencev: 9x. Prejemniki snežene kepe se potegujejo za nagrade, ki jih podarja Kozmetika Afrodita d.o.o. 

– število nagrad/nagrajencev: 25X in za nagrade, ki jih podarja Everet International d.o.o. - število nagrad/nagrajencev: 45x. 

Žrebanje vseh nagrad se izvede po koncu nagradne igre, 3.1.2017, v prostorih organizatorja. Seznam nagrajencev bo objavljen 

najpozneje do 6.1.2017, na spletni strani www.svet24.si. 

6. Komisija nagradne igre  

Žrebanje prejemnikov nagrad bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju, v poslovnih prostorih 

organizatorja, v skladu s temi pravili nagradne igre. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik 

o poteku žrebanja. 

O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o:  

- datumu, uri in kraju žrebanja,  

- članih komisije,  

- uri zaključka žrebanja. 

Odločitve komisije o prejemnikih nagrade ter morebitne diskvalifikacije sodelujočih v nagradni igri so dokončne in 

nepreklicne. Pritožba ni mogoča. 

 



 

7. Objava nagrajencev in žrebanje  

Žrebanje nagrajencev, ki so sodelovali v nagradni igri v vlogi pošiljatelja in prejemnika snežene kepe, bo 3.1.2017, v prostorih 

podjetja Svet24 d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana - Črnuče. Seznam nagrajencev bo objavljen najpozneje do 6.1.2017, na 

spletni strani www.svet24.si. Organizator nagrajencu nagrado pošlje po pošti na naslov, ki ga posreduje organizatorju v  roku 

sedmih dneh po objavi nagrajencev. Stroške pošiljanja nagrad v celoti krije organizator. Če nagrajenec v sedmih dneh po 

objavi nagrajencev ne posreduje svojega naslova, kamor želi nagrado prejeti, do nagrade ni več upravičen. Organizator je v 

teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati 

za gotovino. 

8. Splošno o nagradah in nagrajencih  

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka in e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega 

naslova) na spletni strani www.svet24.si, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Nagrade ni mogoče 

zamenjati za denar. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem 

roku predloži svojo davčno številko. Če tega ne naredi, izgubi pravico do nagrade. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z 

možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Akontacijo dohodnine plača 

organizator nagradne igre. V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 

izplačevalcu nagrade organizatorju, podjetju Svet24 d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana - Črnuče posredovali naslednje 

podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najpozneje v roku 7 dni od 

prejema obvestila o nagradi. Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne 

podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje 

trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih 

organizatorja nagradne igre). Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za 

uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov 

redakcija@svet24.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najpozneje 

v 15 dneh od prejema preklica. Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v 

sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

9. Kdo lahko sodeluje?  

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci strani www.svet24.si s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki 

kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Mladoletne osebe (mlajše 

od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. 

10. Druge določbe  

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev 

in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih 

kanalov. 

 



 

11. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo  

Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.svet24.si. 

12. Uporaba osebnih podatkov  

Nagrajenci in vsi sodelujoči nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov na spletni strani www.svet24.si 

ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. S 

sodelovanjem v igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 

podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem 

udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradne igre podjetju Svet24 d.o.o. , da kot upravljavec zbirke obdeluje 

zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje 

uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, neposrednega trženja, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, 

novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. 

13. 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. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati sodelujočega, 

za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v 

nagradni igri so končne. 

14. Končne in prehodne določbe 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade 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 

www.svet24.si. 

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 23.12.2016 

 

 

 

 

 


