
POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE  

(otroška solna terapija) 

Organizator: Mini vrtec 
Izvajalec: Center Solnih terapij 

1. Nagradna igra poteka na spletni strani “https://www.facebook.com/minivrtec/ ”od 1.9. do 

vključno 8.9..2017.  

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. 

Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 

2. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki: 

- so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let, 

- izpolnjujejo navedene pogoje sodelovanja. 

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 

18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo 

zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.  

3. Organizator ne prevzema odgovornosti za: 

- kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo 

nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, 

- nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve, 

- nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije 

ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo 

storitve, 

- kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni 

igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi. 

 

4. Nagrajenec glavne nagrade v nagradni igri bo določen z žrebom, v katerem sodelujejo vsi 

sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Pritožba ni mogoča. 

Glavno žrebanje bo potekalo dne 9.9. 2017, pod nadzorom direktorice Mini vrtca.  

Organizator bo nagrajence na Facebook strani dogodka obvestil o prejemu nagrade. Nagrajenec 

mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in 

posredovati potrebne podatke za pošiljanje nagrade. 

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi 

pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli drugemu izžrebancu. 

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene 

protivrednosti v denarju. 



5. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima 

sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej. 

 

6. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez 

predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje 

pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. 

 

7. Varovanje podatkov 

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1). 

Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter ostalimi 

predpisi in bo uporabljena zgolj za namen sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenec izrecno dovoljuje 

objavo imena in priimka na Facebook strani Organizatorja. 

8. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne 

napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi 

poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno 

igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

 

9. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim 

v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o 

vsaki spremembi pravil. 

 

10. Preklic sodelovanja 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni 

igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@minivrtec.si. Po prejemu tega sporočila, 

bo sodelujoči izključen iz žreba. 

 

11. Reševanje pritožb 

Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@minivrtec.si.  

 

12. Ostalo 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji. 

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov 

info@minivrtec.si 

 

mailto:info@minivrtec.si

