PRAVILA IN POGOJI ZA NAGRADNO IGRO
Nagradna igra za nove člane OZS

1. člen
Organizator nagradne igre
Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe nagradne igre v reklamne namene (v nadaljevanju:
nagradna igra) z naslovom Nagradna igra za nove člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v
nadaljevanju: OZS), ki jo organizira družba Erste Card, d. o. o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: organizator).

2. člen
Namen in trajanje
Namen nagradne igre je podeliti 10 nagrad med vse tiste imetnike kartice Mozaik podjetnih Diners
Club Poslovna ali Osebna, ki bodo kartico pridobili znotraj trajanja nagradne igre.

3. člen
Nagradni sklad in vrednost nagrad

Skupna vrednost nagradnega sklada je 400 EUR, vsebuje pa naslednje nagrade z naslednjimi
značilnostmi:
–

5 vrednostnih bonov v posameznem znesku 30 EUR: vrednostni bon bo lahko novi
imetnik kartice Mozaik podjetnih Diners Club izkoristil v restavraciji MM v hotelu
Terme ali Grajski restavraciji v Golf hotelu gradu Mokrice (restavracija na Mokricah bo
odprta od 1. 4. 2016). Bon se lahko izkoristi izključno za plačilo prehrane, in ne velja
za plačilo pijače. Nagrajenec bo lahko vrednostni bon izkoristil izključno ob
neposredni rezervaciji/naročilu storitev v Termah Čatež in ob neposrednem plačilu v
Termah Čatež. Vračilo denarja ob morebitni neizkoriščeni celotni vrednosti bona ni
mogoče in prav tako ni mogoče delno izkoristiti vrednostnega bona.

–

5 vrednostnih bonov v posameznem znesku 50 EUR: vrednostni bon bo
nagrajenec lahko izkoristil za hotelske storitve (prenočitev, polpenzion, polni penzion,
hotelski paketi) v hotelih Golf hotel gradu Mokrice****, hotelu Terme****, hotelu
Toplice****. Velja za plačilo hotelskih storitev po rednem letnem hotelskem ceniku za
leto 2016 in za plačilo paketnih hotelskih ponudb navedenih hotelov, ki so objavljenje
na spletni strani Term Čatež.

4. člen
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter pravne osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so člani OZS.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali njihovi ožji družinski člani (zakonec
oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in
sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki bo v obdobju trajanja nagradne igre izpolnil posebno
pristopnico za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club Poslovna ali Osebna in jo posredoval
organizatorju tako, da jo bo organizator prejel najkasneje do 29. 2. 2016 ob 24:00.
Organizator bo pred začetkom nagradne igre potencialnim sodelujočim na podlagi njihovega soglasja
posredoval posebno pristopnico za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club, ki je označena s
posebno kodo.
Sodelujoči izpolnjeno pristopnico pošlje na Erste Card d.o.o. Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinja s temi Pravili in pogoji nagradne igre.
Če sodelujoči ne želi sodelovati v nagradni igri, mora zahtevo iz za nesodelovanje v nagradni igri ali
nestrinjanje s temi Pravili in pogoji pisno sporočiti organizatorju že ob pošiljanju pristopnice za
pridobitev kartice.

5. člen
Žrebanje nagrad, obveščanje o izžrebancu in prevzem nagrad
Organizator bo nagrade podelil glede na čas prejema pristopnic za pridobitev kartice Mozaik
podjetnih Diners Club na način, da bodo nagrade prejeli tisti sodelujoči, katerih pristopnice bodo prve
prispele do organizatorja, pod pogojem, da bodo do 29. 2. 2016 organizatorju posredovali vse
potrebne podatke za aktivacijo kartice.
V primeru, da bo organizator na isti dan prejel več pristopnic kot je število razpoložljivih nagrad, bo
organizator med tako prejetimi pristopnicami izžrebal nagrajence.
V primeru da sodelujoči, ki je poslal pristopnico in bi bil na podlagi tega upravičen do nagrade, do 29.
2. 2016 ne bo izpolnil pogojev za aktivacijo kartice, bo nagrada podeljena prvemu naslednjemu
sodelujočemu, ki izpolnjuje vse pogoje.

Obveščanje o nagradah bo organizator izvajal od 1. 3. 2016 preko spletne strani www.dinersclub.si.

Nagrajenci soglašajo, da se njihova imena in kraj bivanja objavijo v vseh medijih organizatorja.
Nagrajenci soglašajo tudi z objavo fotografije. Drugi osebni podatki nagrajencev bodo znani le
organizatorju nagradne igre in so zaupni.
Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado skladno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem
postopku obračuna in poravna v imenu in za račun nagrajenca organizator nagradne igre. Če
nagrajenec organizatorju ne posreduje vseh zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna
številka), potrebnih za plačilo akontacije dohodnine, ni upravičen do nagrade.
Organizator ob koncu dohodninskega leta nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen
dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine skladno z letno dohodninsko odločbo gredo v
breme nagrajenca.
Vse dodatne davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi nagrajenec.
Če bo potrebno žrebanje, bo žrebanje bo nadzirala 3-članska komisija, v sestavi predsednika (Jordan
Misajlovski) in dveh članov (Jure Fortuna, Gašper Pogačnik). Rezultat se vsakič ugotovi zapisniško
ugotovi. Žrebanje ni javno.
Za izročitev nagrad jamči organizator.

6. člen
Osebni podatki
Organizator nagradne igre spoštuje posameznikovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene
osebne podatke skrbno varoval skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
sprejetim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter jih brez privolitve posameznika ne bo
posredoval tretjim osebam oziroma jih uporabil v druge namene, ampak izključno za uspešno izvedbo
nagradne igre.

Ljubljana, dne 25.1. 2016
Erste Card d. o. o.

