Aneks k pravilniku »LJUBEZEN POD SREČNO ZVEZDO« 11.2.2019

Skladno z 11. členom: Ostale določbe, ki opredeljuje, da si organizator igre pridržuje pravico, da v
vsakem trenutku lahko razveljavi ali spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski,
komercialni, tehnični vzroki ali višja sila,

dopolnjuje pravilnik z dodatno opredelitvijo 4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri:
Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelujejo z računi za opravljene nakupe v kateri koli trgovini / lokalu
nakupovalnega centra Qcenter Ptuj, ki so jih opravili v času, določenih v 2. členu tega pravilnika, in
sicer tako:
 da opravijo nakup (ne glede na vrednost nakupa) v obdobju od 11. do 25. 2. 2019,
 na hrbtno stran računa prilepijo nalepko (nalepke prejmejo na blagajni trgovine / lokala
ali si jo vzamejo na zbiralnem mestu pri žrebalni skrinjici,
 izpolnijo na nalepki zahtevane osebne podatke, ter s podpisom soglašajo z obdelavo
navedenih osebnih podatkov, skladno z 10. členom tega pravilnika,
 in račun odvržejo v žrebalno skrinjico, …

In sicer:
(1) V primeru, da trgovina / lokal nima možnosti izdaje duplikata računa za opravljen nakup,
kupec pa zaradi katerihkoli razlogov želi obdržati originalni račun, se s tem aneksom dopolni
možnost sodelovanja z dodatnim kuponom.
(2) Vse trgovine / lokali prejmejo za stranke dodatne kupončke, ki jih ob nakupu poleg nalepke
za sodelovanje v nagradni igri, izročijo kupcu. Prodajalec na kupon v označeno polje da žig,
podpis ter datum nakupa, kupec pa na kupon prilepi nalepko za sodelovanje v nagradni igri in
ga skladno s pravilnikom izpolni.
(3) Kupec hrani račun(e), s katerimi sodeluje v nagradni igri, vse do objavljenih rezultatov
nagradnega žrebanja. V primeru, da je sodelujoči izžreban, pred izročitvijo nagrade
organizatorju s fotografijo računa potrdi / dokaže ustrezno sodelovanje v nagradni igri in si
tako pridobi možnost prejema nagrade. V primeru, da sodelujoči organizatorju na poziv ne
dokaže ustreznosti pogojev sodelovanja z omenjenim dokazilom, ni opravičen do prejema
nagrade. V tem primeru se izžreba naslednji nagrajenec, pri čemer zanj veljajo enaki pogoji za
pridobitev nagrade.

