Pravila nagradne igre »BJK Cup Velenje«
1. člen: Organizator
Po teh pravilih prireja družba TZS Šport d.o.o. (v nadaljevanju: »organizator«) nagradno igro oz.
nagradno igro v promocijske namene.

2. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka na Facebook strani Tenis Slovenije v času od vključno 10. 11. 2022 do
vključno 24. 11. 2022 do 23:59.

3. člen: Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije.
Udeleženec nagradne igre, ki sodeluje v nagradni igri mora biti starejši od 18. let.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne
igre ter zaposleni pri organizatorju ali v njegovih poslovnih enotah ali odvisnih družbah ter njihovi ožji
družinski člani. Vsaka takšna prijava se bo štela za neveljavno.
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne smejo
sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem na zgoraj omenjenih ozemljih.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen: Načini sodelovanja v nagradni igri
V času trajanja nagradne igre bo na Facebook strani Tenis Slovenije objavljeno nagradno vprašanje, na
katerega mora sodelujoči pravilno odgovoriti.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelujoči lahko sodeluje samo enkrat.

5. člen: Nagrada
Nagradni sklad nagradne igre je:
•

1x televizor Hisense 55A63H

O razglasitvi rezultatov žrebanja bomo nagrajenca obvestili preko elektronske pošte, ki ga je podal ob
izpolnitvi obrazca za nagradno igro. Organizator za morebitne stroške in nevšečnosti, nastale zaradi
neupoštevanja rokov in terminov s strani nagrajencev,ne odgovarja.
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za
izdelek ali storitev organizatorja.

6. člen: Žreb in razglasitev nagrajenca
Žrebanje bo potekalo v petek, 25. 11. 2022, postopek bo izvedla 3-članska komisija, ki jo imenuje
organizator nagradne igre. Žrebanje bo naključno med vsemi, ki so sodelovali v nagradni igri. Pritožba
na žreb nagrajencev ni mogoča. Nagrajenci bodo objavljeni prav tako v petek, 25. 11. 2022.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja,
trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, je tako
organizator v razmerju do takšnega izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati
organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

7. člen: Komisija
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
•
•
•

Tea Starc, predsednica komisije
Iva Sodnik, članica komisije
Alja Uranjek, članica komisije

8. člen: Prevzem nagrade
Nagrada bo izžrebanec prejel v naslednjih dneh po zaključenem žrebanju in razglasitvi rezultatov oz.
glede na dogovor s posameznim nagrajencem. Ker vrednost glavne nagrade presega 42 €, je nagrajenec
dolžan posredovati svojo davčno številko, pri čemer nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v
davčnem letu.
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan
predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za
nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec
sam.

9. člen: Sprememba pravil
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

10. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in
izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne
igre v celoti na vpogled na spletni strani.
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in
druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu
komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V
primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi
popravki ponovi.

11. člen: Soglasje
Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za
namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine.
Udeleženec v nagradni igri daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in
računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi družbe
Tenis Slovenija, Ameriška 8, 1000 Ljubljana.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec organizatorju dovoli hranjenje posredovanih osebnih
podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se
zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno
zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih
podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri
lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer se bodo njegovi osebni
podatki izbrisali iz baze odsebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati
zahtevek na elektronski naslov: info@tenis-slovenija.si.

Z sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo, da lahko organizator objavi njihovo ime in
priimek na Facebook in uradni spletni strani Tenis Slovenije. S sodelovanjem v nagradni igri se
sodelujoči strinja, da lahko organizator morebitne fotografije zmagovalcev iz tekmovanja v igri objavi
na svoji spletni strani in družabnih omrežjih, kot so Facebook in Instagram.
Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) lahko oseba, na katero se
osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve
oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Teniška zveza Slovenije, Ameriška
8, 1000 Ljubljana.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav
tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

12. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

13. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati 10. 11. 2022.

Ljubljana, 10.11.2022

