
PRAVILA NAGRADNE IGRE NAJOKUSNEJŠA ABECEDA

1. člen: Splošna določba in organizator 

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre NAJOKUSNEJŠA ABECEDA. 

Organizator  nagradne  igre  je  SALOMON  d.  o.  o.,  podjetje  za  zaposlovanje
invalidov,  proizvodnjo,  posredovanje  in  storitve  Ljubljana,  Vevška  cesta
52, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje, (v nadaljevanju: Organizator).  

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.odkrito.si.  

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 strinja.
Pravila  nagradne  igre  so  obvezujoča  za  organizatorja  in  udeležence,  ki  s
sodelovanjem v nagradni igri  izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne
podatke uporabi in obdeluje samo za potrebe omenjene nagradne igre. Osebne
podatke  bo  organizator  obdeloval  v  skladu  z  Zakonom  o  varstvu  osebnih
podatkov  in  internimi  pravilniki  o  varstvu  osebnih  podatkov,  sprejetimi  pri
organizatorju.  

2. člen: Čas izvajanja nagradne igre  

Nagradna igra se izvaja od 10.9. do vključno 2.10. 2018  do 24. ure na območju 
Republike Slovenije.  

3. člen: Pogoji za sodelovanje 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre
stalno  prebivališče  v  Republiki  Sloveniji.  V  nagradni  igri  ne  smejo  sodelovati
zaposleni  in  zunanji  sodelavci  organizatorja  ali  družb,  ki  se  oglašujejo  pod
blagovno  znamko  MEDIA24  in  njihovi  ožji  družinski  člani.  Mladoletne  osebe
(mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno
soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. 

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. 

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove
osebne podatke, ki jih ti posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi le
za potrebe omenjene nagradne igre in njene izvedbe. 

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 SALOMON d. o.  o.,  da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne
podatke za namene nagradne igre.  

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

(1) Bralci revij  pod okriljem medijev skupine MEDIA24 bodo lahko sodelovali  v
nagradni  igri  NAJOKUSNEJŠA ABECEDA tako,  da  bodo poslali  predlog za  jed  z
ajvarjem na katerokoli  črko abecede po pošti  Media24, Vevška cesta 52, 1260

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.odkrito.si/


Ljubljana Polje, s pripisom Najokusnejša abeceda. Svoj predlog lahko pošljejo tudi
po e-pošti  na naslov  okusnaabeceda@media24.si ali  zapišejo svoj  komentar  k
akciji na profilih revije Maja, Zarja in Bodi zdrava na Facebooku. 

Ob  oddaji  predloga  jedi  morajo  sodelujoči  v  nagradni  igri  pripisati  tudi  svoje
podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko ali e-naslov). 

V primeru višje sile si organizator pridržuje pravico spreminjanja pravil nagradne
igre,  ko  je  ta  že  v  teku  in  o  tem  pravočasno  obvesti  sodelujoče.  Morebitne
spremembe bodo objavljene na spletni strani www.odkrito.si. 

(2)  Ob  zaključku  nagradne  igre  bo  uredništvo  revije  Maja  izbralo  3  najboljše
predloge jedi, ki bodo prejeli glavne nagrade, ki so opredeljene v prvem odstavku
5.  člena  teh  Pravil.  Prav  tako  bo  izbrala,  kateri  predlogi  jedi  z  ajvarjem  so
zapolnile posamezne črke v abecedi (skupno največ 25, po 1 za vsako črko v
abecedi).  Vsak  od  izbranih  predlogov  jedi  bo  nagrajen  z  nagrado,  ki  je
opredeljena v prvem odstavku 5. člena teh Pravil.

(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre producent ugotovi, da obstaja
sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani udeležencev ali
drugih oseb, ki v nagradni igri  sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine
nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

5. člen: Nagrade

(1) Nagrade, ki jih bomo razdelili med sodelujočimi, so naslednje: 
-  25x manjši paket Bakina tajna (vsak paket vsebuje Sadni namaz z medom in
marelico 230g, Sadni namaz z medom in jagodo 230g, Ajvar z olivnim oljem blagi
300g in Ajvar z olivnim oljem pekoči 300g). Število teh nagrad je namenjenih
nagrajevanju predloga za predloge za vsako jed v slovenski abecedi, pripravljeno
z ajvarjem. Število končnih nagrad je odvisno od števila zapolnjenih črk v abecedi
(največ 25, kolikor je tudi črk).
- 3x večji paket Bakina tajna (vsak paket vsebuje Ajvar blagi 550g, Ajvar pekoči
550g, Pindjur 550g, Džem sliva, Dzem pomaranča, Sadni namaz med in marelica,
Sadni namaz med in jagoda, Ajvar z olivnim oljem blagi, Ajvar z olivnim oljem
pekoči, desko za rezanje, predpasnik).  

Nagrada  se  podeli,  ko  se  izpolnijo  vsi  pogoji  sodelovanja  (ko  sodelujoči  odda
predlog in je njegov predlog izbran s strani uredništva). 

Vsi  posredovani  osebni  podatki,  vključujoč  elektronski  naslov  ali  telefonska
številka  sodelujočega,  so  namreč  pogoj  za  prejem  nagrade.  Vsi  pridobljeni
podatki  se  bodo  uporabljali  skladno  z  Zakonom  o  varstvu  osebnih  podatkov
(ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). 

Nagrajenci bodo obveščeni po e-pošti, pošti ali telefonu, in sicer najkasneje 15
dni po zaključku nagradne igre, rezultati nagradne igre pa bodo objavljeni tudi na
spletni strani www.odkrito.si. 

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih
podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom
obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade. 

Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino. 
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Kadar  je  izžrebanec  mladoletna  oseba  ali  oseba,  ki  ji  je  odvzeta  opravilna
sposobnost, nagrado v njenem imenu in za njen račun prevzame skrbnik.  

Pravica  do  prevzema  nagrade   zastara  v  roku  60  dni  od  objave  rezultatov
žrebanja.  

6. člen: Reklamacije 

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko
pošljete na elektronski naslov: nagradnaigra@svet24.si ali pokličete na številko
01/ 588 00 81.

8. člen: Reševanje pritožb 

(1)  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. 

(2) Odločitve organizatorja in komisije za nadzor žrebanja o vseh vprašanjih v
zvezi z nagradno igro so dokončne in veljajo za vse udeležence.  Organizator ima
pravico umakniti, dopolniti ali spremeniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo
ustvarja.

9. člen: Končne določbe 

(1)  Ta  pravila  začnejo  veljati  na  dan  objave  in  se  uporabljajo  od  vključno
2.10.2018.  

(2) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Za vse  morebitne  spore  iz  naslova nagradne igre,  ki  jih  ne bo mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.  

(2) Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.odkrito.si

Ljubljana, 6. 9. 2018

 

Salomon d. o. o. 

Gregor Repič, direktor  


