Pravilnik nagradne igre »UJEMI ZLATO RIBICO« KOLO SREČE v centrih pomlad 2019

1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju organizator). So-organizator (AV studio d.o.o.) izvede nagradno igro.

2. člen: NAMEN
Organizator izvede nagradno igro v reklamne namene v vseh nakupovalnih centrih Qlandia. Nagradna igra
komunicira in oglašuje tudi na materialih na prodajnih mestih, spletnem mestu www.qlandia.si in v drugih
internih medijih. Nagradna igra traja od 3. 4. do 11. 4. 2019.

3. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 3. 4. do vključno 11. 4. 2019, in sicer v vsaki Qlandii na točno
določen dan:
•

3. 4. 2019 – QLANDIA KAMNIK

•

4. 4. 2019 – QLANDIA KRANJ

•

5. 4. 2019 – QLANDIA NOVO MESTO

•

8. 4. 2019 – QLANDIA KRŠKO

•

9. 4. 2019 – QLANDIA MARIBOR

•

10. 4. 2019 – QLANDIA NOVA GORICA

•

11. 4. 2019 – QLANDIA PTUJ

V vsakem nakupovalnem centru Qlandia poteka nagradna igra samo na zgoraj opredeljen dan, in sicer od
18.00 do 20.00. Na vsakega od navedenih datumov lahko posameznik sodeluje v nagradni igri enkrat.
Udeleženec nagradne igre sodeluje tako, da zavrti kolo sreče in odkrije, ali mu je katera od nagrad
namenjena. Kolo sreče se lahko ustavi na enem od sledečih polj:
•

Zlata ribica: 20 € darilna kartica Qlandia

•

QL darilo: praktično darilo Qlandia (kapa, majica, predpasnik)

•

Dobrodelno: Qlandia 10 € prispeva Anini zvezdici

•

Prazen akvarij: polje je brez nagrade

Nagrado (darilna kartica ali QL darilo) udeleženec prevzame na licu mesta. Za potrebe nagradne igre se
ne zbirajo osebni podatki udeležencev.
Vsota dobrodelnih polj se sproti beleži in dodaja v sklad, ki bo ob koncu aktivnosti podarjen s strani
Qlandie organizaciji Anina zvezdica.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam,
pravne osebe in s. p. - ji v akciji ne morejo sodelovati. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri
sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi
strinja.
Omejitve sodelovanja:
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z
rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se
med drugim uvrščajo:
-

strošek prihoda na prizorišče dogajanja

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni
igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.qlandia.si/si/nagradne-igre.

4. člen: NAGRADE
V vsakem terminu nagradne igre (v posameznem nakupovalnem centru) udeleženci sodelujejo za
nagrade iz spodnjega nabora:
•

30x darilna kartica Qlandia v vrednosti 20 € (30x 20 € = 600 €) (skupaj: 7x 600 € = 4.200 €)

•

30x 10 € v dobrodelni sklad za Anino zvezdico (30x 10 € = 300 €) (skupaj: 7x 300 € = 2.100 €)

•

40x QL kapa (skupaj: 7x 40 = 280)

•

40x QL predpasnik (skupaj: 7x 40 = 280)

•

10x otroška majica Qlandia (skupaj: 7x 10 = 70)

Zgornje količine predstavljajo maksimalno količino nagrad (fond nagrad), ki se podelijo na posameznem
dogodku v nakupovalnem centru Qlandia. Količine nagrad so omejene. Po razdelitvi predvidene količine
posamezne nagrade postane polje z oznako te nagrade brez dobitka (pravilom se prelepi z ustrezno
nalepko). Prav tako se v dobrodelni sklad zbirajo sredstva do zgoraj navedene maksimalne vrednosti na
center – 30 0€ na center.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarni protivrednosti. Izid kolesa
sreče je dokončen, pritožbe nanj niso možne.

5. člen: NAGRAJENCI

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi hostesa pod navodili in nadzorom
predstavnika organizatorja ali so-organizatorja. Nagrade se podelijo na licu mesta. Imen in drugih podatkov
nagrajencev ne zbiramo.
Vsi sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo fotografij ali video posnetkov z dogodka v času nagradne igre ter
morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na Facebook straneh ali v morebitnih
drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva,
uredniški izbiri ali videzu materiala.

6. člen: KOMISIJA
Komisijo za nadzor nagradne igre sestavljajo:
•

Nika Horvat – predsednica komisije,

•

Ksenija Sobota – članica komisije,

•

Peter Černivec – član komisije.

7. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če se kolo sreče ustavi na polju z nagrado in
je ta nagrada še na zalogi (glej fond nagrad). Nagrada se prevzame na licu mesta.
Ker vrednost posamezne podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje
davčne številke in nagrade prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka.
Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

8. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado.
Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede
kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na
spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
- v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

9. člen: DOSTOPNOST PRAVIL
Ta pravila so dostopna na spletni strani www.qlandia.si.

10. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih
pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

11. člen: KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na
spletni strani.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana,
odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more
vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora
obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse
udeležence.
Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno
igro, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski
naslov: info@qlandia.si.

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 s 3. 4. 2019.
V Ljubljani, 3. 4. 2019
Qlandia marketing d.o.o.

