PRAVILNIK NAGRADNE IGRE "ZEPTER – 4 ELEMENTI"
1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Zepter – 4 elementi« je ZEPTER SLOVENICA d.o.o., Pohorska cesta
12, 2380 Slovenj Gradec. Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene.
2. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 17.1.2022 do 8.1.2023.
3. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.zepter.si ter drugih informativnih materialih
podjetja Zepter Slovenica d.o.o.
4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki v času med 17.1.2022 ter 8.1.2023
odda kupon za prijavo na nagradno igro svetovalcu podjetja Zepter oz pošlje kupon na sedež
podjetja.
Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo samo enkrat. Nagradna igra je namenjena le
fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. - ji v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko
osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z
nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.
5. člen: Žrebanje
Nagradno žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Zepter Slovenica d.o.o., v petek
20.1.2023.
Med prejetimi nagradnimi kuponi, na katerih bodo izpolnjeni vsi predvideni podatki o
sodelujočem v nagradnem žrebanju, bodo izžrebane 4 nagrade.
Poklanjamo 4 vikend pakete razvajanja s polpenzionom za dve osebi v hotelu z minimalno 4
zvezdicami v 4 elementih:
- Voda–slovenske terme
- Zrak–Kranjska Gora
- Svetloba–Portorož
- Hrana–Hiša Linhart Radovljica (chef Uroš Štefelin)
6. člen: Obveščanje nagrajencev
Pravila nagradne igre in nagrajenci bodo objavljeni na facebook strani podjetja Zepter
Slovenica (https://www.facebook.com/zepterslovenica) najkasneje do 27.1.2023.
Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
Nagrajenci, bodo obveščeni po e-pošti,ki so jo vpisali na kupon za prijavo. Nagrajenci bodo
obveščeni o prejemu nagrade najkasneje do 27.1.2023. Nagrajenec mora najkasneje do
31.1.2023 organizatorju sporočiti svojo davčno številko, sicer do nagrade ni upravičen.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

7. člen: Komisija nagradnega žrebanja
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
Andreja Pogorelčnik – predsednica komisije
Matjaž Jamnik – član komisije
Špela Mesner Horvat– član komisije
8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne igre podjetje Zepter Slovenica d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane
osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi
predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene
nagradne igre in nagradne promocije, če udeleženci s tem izrecno soglašajo.
Udeleženec nagradne igre z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje,
da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo izključno za potrebe te nagradne
igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi podjetja Zepter Slovenica d.o.o., v kolikor
udeleženec s podpisom kupona za druge namene neposrednega trženja poda izrecno soglasje.
9. člen: Ostale določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Zepter Slovenica d.o.o.
in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre. 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.
10. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in
izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne
igre v celoti na vpogled na spletni strani www.zepter.si. Za tolmačenje posameznih členov tega
pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila
lahko imenuje in pooblasti odvetnika.
11. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Slovenj
Gradcu.
12. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 17.1.2022.
V Slovenj Gradcu, 17.1.2022

