Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»DronBonton igra«
1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Ta pravila določajo pravila in pogoje ter način prirejanja Dron Bonton nagradne igre »DronBonton igra«
(v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo za naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO
LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: naročnik),
organizira Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, mat. št. 3439780000 (v
nadaljevanju: organizator).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je obveščanje o novi uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Oglaševanje in
udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na trg naročnik
nagradne igre, Javna Agencija za civilno letalstvo - CAA.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki
odigrajo spletno igro in izpolnijo osebne podatke ter se strinjajo s Pravili nagradne igre. V nagradni igri
ne morejo sodelovati zaposleni v Javni agenciji za civilno letalstvo CAA ali zaposleni v podjetju Agencija
101, d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki
kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec
nagradne igre. Sodelujoče osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno
soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov.
Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti
organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).

4. Način sodelovanja
Nagradna igra poteka na spletni strani www.dronbonton.si. Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo
večkrat, in sicer tako, da odigrajo spletno igro, izpolnijo osebne podatke ter se strinjajo s pogoji
nagradne igre. Vendar bodo lahko v žrebu za nagrade sodelovali le enkrat.

5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra preko spletne strani poteka od vključno 28. 10. 2016 do vključno 15. 12. 2016.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo preko spletne igre poslane najkasneje do 15. 12. 2016 do 23:59 ure.

6. Nagrade
V okviru nagradne igre bomo izžrebanim udeležencem, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni
igri, podelili:
1x Dron model: Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition

50x touchscreen rokavice Dron Bonton
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
7. Podelitev nagrad
Manjše nagrade
Manjše nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na oddani naslov v nagradni igri na stroške
organizatorja. Vsem nagrajencem, ki so v posredovali svoj pravi domači naslov, bodo nagrade poslane
po pošti najkasneje v roku 2 mesecev po žrebanju. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene
ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na
naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru,
da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec
zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.
Glavna nagrada
Glavno nagrado bo lahko nagrajenec prevzel oz. prejel poslano na dom po dogovoru z organizatorjem.
Organizator bo po opravljenem končnem žrebanju 20. 12. 2016 obvestil nagrajenca po elektronski
pošti, nato pa se bosta skupaj dogovorila o prevzemu nagrade oz. pošiljanju nagrade. Nagrajenec ima
na voljo 30 dni, da se javi Organizatorju. Če se v tem roku ne javi, ga Organizator v roku 8 dni ponovno
obvesti o nagradi, nagrajenec pa ima na voljo 10 dni, da se javi Organizatorju. V kolikor se nagrajenec
ne javi Organizator ni dolžen podeliti nagrade.
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in
pogoji sodelovanja v nagradni igri »DronBonton igra«. Z označitvijo okenca znotraj spletne igre
udeleženci potrjujejo, da soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DronBonton igra«.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:







nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni posredovani podatki),
če nagrajenec javi napačen naslov in nagrade ni mogoče dostaviti,
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
se nagrajenec v 30 dneh od obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga
obveščamo o prevzemu glavne nagrade,
v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita

8. Žrebanje glavne nagrade za sodelujoče na Facebook strani
Žrebanje za nagrado izmed sodelujočih preko spletne igre se bodo opravilo na sedežu REPUBLIKA
SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, dne 20.12.2016. Žrebanje bo izvedla komisija, ki jo s sklepom imenujeta organizator
nagradne igre in naročnik.
Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed oddanih podatkov (e-poštnega naslova, imena in priimka),
oddanih preko spletne igre, z računalniškim programom izžrebalo naključne nagrajence. V kolikor žreb
določi nagrajenca, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca iz točke 3. oziroma ne izpolnjuje pogojev za
prevzem nagrade, se žrebanje nagrajenca ponovi.
Posamezni udeleženci sodelujejo v žrebanju s poslanimi podatki – ime in priimek, e-mail. Udeleženci
lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar bodo le enkrat upoštevani v žrebu.

Izid žrebanja z imenom in priimkom bo objavljen na spletni strani www.dronbonton.si v zapisku
»Rezultati nagradne igre DronBonton igra«. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni
igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na obeh spletnih mestih. Glavnega
nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik da
na razpolago s tem, ko izpolni obrazec na koncu spletne igre. Rezultat žrebanja je dokončen in
pritožba nanj ni mogoča.
9. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:







zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave,
nedelovanje spletne igre »DronBonton igra« in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za
nedelovanje,
nedelovanje spletne igre »DronBonton igra« ki je posledica izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve,
kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali
nagradnem žrebanju,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem
nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov oz. so podatki nepravilni, se šteje, da nagrade ne
želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po
tej nagradni igri.

11. Varovanje osebnih podatkov:
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in naročnik nagradne igre
njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za
potrebe te nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih
igrah in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja in naročnika nagradne igre).
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo
osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene trženjskih aktivnosti, tako da posreduje epošto na naslov info@caa.si. Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih
podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih
žrebanja oz. prevzema nagrade.
S sodelovanjem v nagradni igri na spletni strani www.dronbonton.si, sodelujoči potrjujejo, da so
seznanjeni s pravili nagradne igre »DronBonton igra« in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V
primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih
drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil
določa izključno organizator.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti
organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1).
12. Davčne obveznosti
Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo
dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.
Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega
dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v
skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

13. Dostop do pravil nagradne igre:
Navodila nagradne igre so na spletni strani www.dronbonton.si v zapisku Pravila nagradne igre
»DronBonton igra« ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.
14. Ostale določbe:
Organizator ne odgovarja Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno
igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali
komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na
spletni strani www.dronbonton.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 28. 10. 2016
Organizator nagradne igre:
Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana; za naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, JAVNA
AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija

