
Pravilnik nagradne igre 
 

1. Člen  
Organizator 
Organizator nagradne igre je Gamplast, Gašper Mlakar, s.p., Dolenja vas pri Čatežu 18, 8212 Velika 
Loka (v nadaljevanju organizator). 

 
2. Člen 

Trajanje nagradne igre 
Nagradna igra poteka od pon, 01.12.2018 do vključno četrtka, 6.12.2018 do 11:59. Nagradna igra je 
obavljena na spletni strani Facebook www.facebook.com/gamplast.  

 
3. Člen 

Udeleženec nagradne igre  
Sodelujoči, ki všečkajo sliko, zapišejo v komentar, kateri obesek na sliki jim je najljubši (označijo z 
ustrezno številko, katera je pripisana poleg slikice), označijo dva prijatelja, sodelujejo v nagradni igri.  
Posameznik s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki (tj. 
ime in priimek) v primeru izbora objavljeni na facebok strani, ter da bo ob pozivu organizatorja preko 
zasebnega sporočila posredoval vse potrebne podatke za prevzem nagrade (tj. ime, priimek, naslov). 
Nagradna igra je namenjena le fizičnam osebam s stalnim prebivališče v Republiki Sloveniji.  
Pravne osebe, s.p.  in sodelavci podjetja organizatorja v nagradni igri ne morejo sodelovati.  
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

 
4. Člen 

Nagrada 
V nagradni igri je 8 x nagrada – kp. novoletnih okraskov.  
Nagrada ni zamenjljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva ali prenosljiva na tretje osebe. 
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali 
zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov najkasneje pa do prevzema nagrade. 

 
5. Člen 

Žreb 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizacije in bo pod nazdorom komisije preostalih 
zaposlenih.  

 
6. Člen 

Razglasitev nagrajenca 
Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v  četrtek, 6.12.2018 do 13.00 objavljen na spletni 
povezavi: www.facebook.com/gamplast. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi pisno odzvati in 
organizatorju posredovati svoje osebne podatke (tj. ime in priimek, naslov).  
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 
  
 

7. Člen 
Prijava nagrade davčnemu organu 
Ker vrednost podeljene nagrade ne presega »42 eur«, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne 
ševilke.  Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovno v davčnem letu. 
 

8.  Člen  
Osebni podatki 
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje 
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). 

http://www.facebook.com/gamplast
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V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, 
skladno z veljavnimi predpisi. 

 
 

9. Člen 
Sprememba pravil 
Organizator igre si pridružuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne 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. 
Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: 
info@gamplast.si   
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