
PRAVILA NAGRADNE IGRE »ŠTEJEMO PINGVINE NA ŠLANDROVEM TRGU« - 

ZKŠT ŽALEC 

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre »Štejemo pingvine na Šlandrovem trgu« (v nadaljevanju: nagradna 

igra) je družba ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9 a, Žalec (v nadaljevanju: organizator). 

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka od 6. 12. 2019 do 21. 12. 2019 do 19. ure. Sodelovanje v nagradni igri 

je mogoče v navedem času trajanja. Nagradna igra se z glavnim žrebanjem nagrajencev 

zaključi  21. 12. 2019.  

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

V igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V igri ne 

smejo sodelovati zaposleni v ZKŠT Žalec. 

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat (če so nagrajeni v vmesnem 

žrebanju, lahko sodelujejo tudi za glavno žrebanje). V kolikor organizator z verjetnostjo 

ugotovi, da se je sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri prijavil večkrat, ga lahko izključi iz 

nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči izrecno strinja z vsemi pogoji in pravili 

nagradne igre in daje privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov z namenom, v obsegu 

in trajanju, kot je določeno v pravilih. 

   

4. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki v času trajanja nagradne igre 6. 12. 2019 do 21. 12. 

2019, do 19. ure (vmesno žrebanje bo 13. 12. ob 18.30 – vsi izžrebani pa sodelujejo tudi v 

glavnem žrebanju) na drsališču na Šlandrovem trgu, izpolni obrazec in odda svojo prijavo, 

kjer odgovori na vprašanje »Koliko pingvinov je na Šlandrovem trgu v Žalcu? » (štejejo samo 

nalepke).  

Z izpolnitvijo kupona se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek) z 

namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v pravilih. 

 

5. ŽREBANJE NAGRAJENCE 

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki oddajo svojo prijavo v skladu z navedenimi pogoji in 

na opisan način. Če Organizator z verjetnostjo ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri 

sodeloval v nasprotju s pravili, lahko sodelujočega iz žrebanja izključi. 

 

Žrebanje bo izvedeno 13. 12. 2019 (vmesno žrebanje –izžrebani sodelujejo tudi v glavnem 

žrebanju) in  glavno žrebanje, 21. 12. 2019. na Šlandrovem trgu pri drsališču v Žalcu. 

Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom.  Kot sodelujoči se razume fizična oseba s 

podatki: ime, priimek. 

Sodelujoči morajo biti ob žrebanju nagrade prisotni za prevzem (torej in 13. 12., kot tudi 21. 

12. 2019), drugače ima organizator pravico izžrebati novega dobitnika. 

 



 

6. NAGRADE 

13. 12. 2019 – bodo podeljeni 5 x bon za brezplačen najem drsalk do konca obratovanja 

drsališča (do 6. 1. 2020) 

21. 12. 2019 – praktično darilo 1 x drsalke  

 

7. POGOJI PREJEMA IN PREVZEM NAGRAD 

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev, 

niti je ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrado je mogoče prevzeti samo na dan žrebanja, in je 

ni mogoče prenesti na drug termin. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če: 

•se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

•se ugotovi, da je nagrajenec večkrat sodeloval v nagradni igri,  

•se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili. 

 

8. DAVČNE OBVEZNOSTI 

Nagrade ne presegajo vrednosti  42 EUR,  in v skladu z zakonom ni potrebno plačati 

akontacije dohodnine.  

 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV SODELUJOČIH V 

NAGRADNI IGRI 

Sodelujoči v nagradni igri s sprejemom teh pravil in pogojev sodelovanja izrecno soglaša in 

daje privolitev, da organizator obdeluje osebne podatke (ime in priimek)  do konca izvedbe 

nagradne igre oziroma do preklica privolitve sodelujočega  za naslednja namena: 

• izvedbo nagradne igre,  

• obvestitev sodelujočega. 

 

Organizator se  zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi s 

področja varstva osebnih podatkov in le za namen, za katere so bili pridobljeni. Sodelujoči v 

nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis,  dopolnitev, popravek, 

blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom. Več informacij o 

obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši 

Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na: https: //www.zkst-zalec.si/sl-si/2356/varstvo-

osebnih-podatkov?Area= 

 

10. DRUGE DOLOČBE 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

•kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

•kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili 

je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

 

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči 

organizatorju, odgovoren za vso nastalo škodo, organizator si v tem primeru pridržujete 



pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med 

trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger. Ta določba velja tudi po 

preteku nagradne igre. 

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v 

nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 

igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem naslovu www.zkst-zalec.si 

 

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov: zkst.sport@siol.net 

 

11.   KONČNE DOLOČBE 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 6. 12. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila 

objavljena na spletni strani www.zkst-zalec.si 

 

 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec 

Žalec, 2. 12. 2019 
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