Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre
POBARVAJ POBARVANKO

1. člen
Organizator nagradne igre je Engrotuš, d.d., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.
V njej imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije z izjemo zaposlenih v podjetju
Engrotuš d.d. in njihovih ožjih družinskih članov.
2. člen
Nagradna igra se izvaja od 23. 11. 2012 do vključno 29. 12. 2012, v Planetih Tuš Celje, Maribor, Kranj
in Koper. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi otroci do starosti 15 let, ki pa za sodelovanje v nagradni igri
potrebujejo soglasje staršev, skrbnika ali drugega zastopnika, ki ima po zakonu in/ali drugem
pooblastilu pravico, da zastopa sodelujočega otroka. Sodelovanje v nagradni igri je možno na sledeči
način:
Sodelujoči pobarvajo pobarvanko, ki se nahaja na zloženki »Decembrska doživetja v Planetu Tuš«,
izpolnijo osebne podatke in jo oddajo v nagradno skrinjico v Oslariji Planeta Tuš Celje, Maribor, Kranj
ali Koper ali jo posredujejo animatorki na decembrskih dogajanjih. Pobarvanko lahko sodelujoči
pošljejo tudi na naslov Planet Tuš Celje, Mariborska 128, 3000 Celje, s pripisom »Pobarvanka«
najkasneje do 27. 12. 2012. Pobarvanke brez izpolnjenih podatkov in podpisa starša, skrbnika ali
drugega zakonitega zastopnika se izločijo iz nagradne igre.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Žrebanje se bo izvedlo 29. 12. 2012 v času otroškega silvestrovanja na Disco Planetu Celje, Maribor,
Kranj in Koper. Med vsemi prispelimi pobarvankami, se izžreba na vsaki lokaciji 5 nagrajencev, ki
prejmejo nagrado v vrednosti do 40 €, pri čemer je vsak nagrajenec upravičen le do ene nagrade.
4. člen
Za izvedbo nagradne igre skrbi odbor v sestavi: vodja Bowlinga Planeta Tuš na vsaki lokaciji in 2
izmed prisotnih natakarjev Bowling Bara Planeta Tuš.
5. člen
Med vsemi sodelujočimi v nagradni igri bo na vsaki lokaciji izžrebanih 5 oseb, ki prejmejo nagrado v
vrednosti do 40 €. Če je oseba prisotna v času otroškega silvestrovanja, se ji nagrada podeli v Planetu
Tuš, v nasprotnem primeru pa bo nagrada poslana po pošti.
Nagrada ni izplačljiva v denarju.
6. člen
Vrednost nagrad ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom
Zakona o dohodnini (Ur. l. RS 13/2011, Zdoh-2-UPB7), od katere organizator obračuna in plača
akontacijo dohodnine.

7. člen
Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

-

datumu, uri in kraju žrebanja;
prisotnih članih komisije za žreb;
poteku žrebanja in
podatke o izžrebanih ter rezervnih izžrebancih.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

8. člen
Izpolnitev vseh obveznih podatkov na pobarvanki ter oddaja pobarvanke se šteje kot sodelovanje v tej
igri in osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št.
94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani osebne podatke udeleženca in jih obdeluje
ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem
poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno
varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni.
Organizator igre se zavezuje, da podatkov brez predhodnega pisnega soglasja ne bo posredoval
tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1.
Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Udeleženec igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo
uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Engrotuš d.d., Cesta v
Trnovlje 10 a, 3000 Celje.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za
namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z
izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani organizator.
9. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri
izvedbi nagradne igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru
hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki
ponovi.
Celje, 15. 11. 2012
Engrotuš d.d.
Tanja Tuš
članica upravnega odbora

