Pravilnik nagradne igre ''VALENTINOV SRČKOLOV''
1. člen: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator). Organizator izvede nagradno igro skupaj s so-organizatorjem (AV studio
d.o.o.) poskrbi za razdelitev nagrad.

2. člen: TRAJANJE IN NAMEN
Nagradna igra poteka samo na dan 14. februar 2020 v nakupovalnih centrih Qlandia: Kamnik, Kranj,
Krško, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto in Krško.
Namen nagradne igre je sodelovanje obiskovalcev nakupovalnih centrov Qlandia, ki v nagradni igri
sodelujejo tako, da mečejo žogice v koš.

3. člen: OBJAVA NAGRADNE IGRE IN DOSTOPNOST PRAVIL
Nagradna igra je objavljena v nakupovalnih centrih Qlandia, na spletni strani www.qlandia.si, drugih
informativnih materialih oz. internih medijih Qlandia. Na spletni strani www.qlandia.si so dostopna
tudi pravila nagradne igre.

4. člen: NAČIN SODELOVANJA
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dan 14. februar 2020 v času trajanja nagradne igre –
predvidoma od 17.00 do 19.00.
V nagradni igri je mogoče sodelovati tako, da se v obdobju trajanja nagradne igre meče žogico v obliki
srca v predvideni koš. Vsak sodelujoči meče 5 žogic. Vsak ima en poskus. V primeru, da vseh 5 žogic
prileti v koš, sodelujoči prejme nagrado.

5. člen: NAGRADE IN PRIJAVA DAVČNEMU ORGANU
Udeleženci nagradne igre se z metom na koš potegujejo za nagrade (nagradni sklad velja za vseh 7
Qlandia centrov):
•
•
•

14 velikih Qlandia torb (2 torbi na lokacijo)
28 majic Qlandia številka L (4 majice na lokacijo)
21 majic Qlandia številka M (3 majice na lokacijo)

•
•
•
•
•
•
•

28 mini granole Qlandia (4 na lokacijo)
49 palerin Qlandia (7 na lokacijo)
7 USB ključkov (1 na lokacijo)
14 RFID kartic (2 na lokacijo)
7 knjigic Potovalni dnevnik (1 na lokacijo)
7 plišastih igrač Qlara (1 na lokacijo)
21 vrečk kave v zrnju

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado. Nagrado mu dodeli in izroči
hostesa.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade ali izplačljive v gotovini. Nagrade niso obdavčene po
Zakonu o dohodnini, saj nagrada ne presega vrednost 42 € in nagrajenec ni zavezanec za plačilo
dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

6. člen: OBVEZUJOČA PRAVILA
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne
igre in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v
celoti na vpogled na spletnem mestu www.qlandia.si. Za tolmačenje posameznih členov tega
pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in
pooblasti pravno službo organizatorja. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija
razveljavi nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovi.

7. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočemu
nastala zaradi udeležbe v nagradni igri.

8. člen: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega
opozorila in navedbe razlogov.

9. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov Ur. list RS, št. 9 / 7; v nadaljevanju ZVOP-1), da organizator igre hrani
podatke udeleženca (ime in priimek) in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne
igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

10. člen: SPREMEMBA PRAVIL
Organizator igre – Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1 Ljubljana, si pridržuje pravico, da
v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če za to obstajajo vsebinski, komercialni ali
tehnični vzroki.

11. člen: OSTALE DOLOČBE
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Qlandia marketing d.o.o. in
njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre. Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli
povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence
prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.
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 14. 2. 2020

V Ljubljani, 14. 2. 2020
Qlandia marketing d.o.o.

