
KZ Krka z.o.o.
Šentjernejska c. 6, Novo mesto 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
»Nagradna igra Gregorjev sejem 2020« 

1. člen
(nagradna igra ) 
Pravila  v  tem  dokumentu  (v  nadaljevanju:
pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom
»Nagradna  igra  Gregorjev  sejem  2020« (v
nadaljevanju:  nagradna  igra),  ki  jo  prireja  KZ
Krka z.o.o., Šentjernejska c. 6, Novo mesto, DŠ
SI 44145188 (v nadaljevanju: prireditelj). 

2. člen
(sodelujoči) 
V  tej  nagradni  igri  lahko  sodelujejo  vse
polnoletne fizične osebe,  ki imajo v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče in kupijo  vstopnico
za sejem GREGORJEVO 2020. 
Na  žrebanju  ne  morejo  sodelovati  poslovna
vabila in brezplačne vstopnice. 

3. člen
(pogoji sodelovanja) 
Posebni  pogoji,  ki  jih  mora  za  sodelovanje
izpolnjevati  nagrajenec,  ki  mu  bo  dodeljena
nagrada:

- biti mora državljan Republike Slovenije, 
- biti mora polnoleten, 
- biti mora popolno poslovno sposoben,
- plačati  akontacijo  dohodnine  za

izžrebano  nagrado  pred  prevzemom
nagrade

Sodelujoči  mora  izpolnjevati  pogoje  iz  tega
člena  v  obdobju  od  pričetka  sodelovanja  v
nagradni  igri   in  vse do  izvedbe  žrebanja  oz.
prevzema nagrade. 

4. člen
(način sodelovanja) 
Sodelujoči, mora   oddati vstopnico    v za to
pripravljeno  skrinjico. Podatki (na zadnji strani
vstopnice)  morajo   biti  v  celoti  in  pravilno
izpolnjeni.  
Z  izvršitvijo  ravnanj  po  prejšnjem  odstavku,
sodelujoči  poda  soglasje  k  danim  pravilom  in
seznanjenost z njihovo vsebino. 

Vsebina  pravil  je  sodelujočim  na  voljo  na
internetni  strani  www.kz-krka.si/gregorjev-
sejem  in  prostoru  za nakup  vstopnic,  ter  pri
razstavnem vozilu. 

5. člen
(komisija) 
Prireditelj bo do začetka te nagradne igre 
imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: 
komisija), ki bo:
-nadzirala  potek  nagradne igre  in  spoštovanje
teh pravil; 
- po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil,
sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko
je bilo to zaključeno; 
-  v skladu z 10.  členom teh pravil,  ukrepala v
primeru suma kršitev. 
Odločitve komisije so dokončne. 

6. člen
(žrebanje) 
Žrebanje bo potekalo v nedeljo 15.3.2020,  ob
17:30 uri,  na prireditvenem prostoru.

Žrebanje bo izvedeno tako, da bo prireditelj  iz
skrinje,  v  kateri  bodo  zbrane  vse  vstopnice
sodelujočih  v  nagradni  igri,  izžrebal  enega
nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado.

7. člen
(objava in obveščanje izžrebancev) 
Prireditelj  bo  najkasneje  v  osmih  (8)  delovnih
dneh po žrebanju objavil  izžrebanca  na svoji
spletni strani www.kz-krka.si/gregorjev-sejem,
pisno ali preko e pošte.

Nagrajencu  je  s  strani  KZ Krke z.o.o.  in  TPV
Avto  d.o.o.  omogočeno,  da  lahko   s
protiplačilom nadgradi osnovni model  TWINGO
Life Sce 75.
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V kolikor  se  nagrajenec  odloči  za  nadgradnjo
osnovnega  modela  mora  namero  sporočiti
najkasneje  v  roku  8  dni  od  žreba.  Namero
sporoči pisno na el. naslov KZ Krka z.o.o.:
marketing@kz-krka.si.
Izdobava avtomobila je skladna z aktualnimi
dobavnimi pogoji  TPV Avto d.o.o.

Spodaj podpisani nagrajenec, Nagradne igre –
Gregorjev sejem 2020, mora  s svojim podpisom
soglašati  s pogoji nagradne igre.

8. člen
(prevzem in prenos nagrade) 
Izžrebanec mora zahtevo za podelitev nagrade
prireditelju podati pisno, najkasneje v roku 8 dni
od  dne,  ko  je  bilo  obvestilo   posredovano
izžrebancu. 

Prireditelj  bo glavno nagrado izročil  na svojem
sedežu po postopku določenem v teh pravilih in
sprejetih pogojih s strani nagrajenca.  

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec: 
- zamudi rok iz tega člena; 
-  v  roku  iz  7.  člena  teh  pravil  ne  posreduje
zahtevanega podatka; 
-  ne  izpolnjuje  vseh  pogojev  iz  3.  člena  teh
pravil, 
-  ne  izkaže  svoje  istovetnosti  z  veljavnim
osebnim dokumentom; 
- ne ravna z  vsebino  teh pravil, 
-pred prevzemom nagrade ne plača akontacijo
dohodnine za vrednost izžrebane nagrade
- pisno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje. 

Nagrade  ni  mogoče  pri  prireditelju  unovčiti  ali
zamenjati za drugo nagrado. 
Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe. 

9. člen
(nagrada) 
Izžrebancu  bo  podeljena  glavna  nagrada  in
sicer avto  TWINGO Life Sce 75. 
Na sejmu bodo izžrebane tudi druge manjše
nagrade, za katere veljajo ista pravila. 
Nagrajenec  bo  pred  prevzemom  vozila  plačal
prireditelju  strošek,  ki  predstavlja  akontacijo
dohodnine za prejeto nagrado.

V  primeru  1.  odstavka  tega  člena  vse  ostale
stroške  za  prenos  lastninske  pravice  nagrade
krije  nagrajenec.  Plačilo  stroška   s  strani
nagrajenca  je  pogoj  za  prevzem  nagrade.
Nagrajenec  krije  tudi  vse  druge  stroške,

povezane  s  prevzemom  nagrade  (morebitne
potne stroške ipd.). 

10. člen
(kršitev pravil) 
V  kolikor  se  pred  žrebanjem  izkaže,  da
določena  oseba  skuša  doseči  ali  doseže
sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade
s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj
lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. 
V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega
člena  izkažejo  po  izvedenem  žrebanju,
prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. 
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže,
da je nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz
prvega  ali  drugega  odstavka  tega  člena,  sme
prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade oz.
njeno  denarno  protivrednost  ter  povrnitev
nastale škode.
 

11. člen
(kategorije osebnih podatkov) 
Sodelujoči  z  izpolnitvijo  podatkov  na  vstopnici
poda izrecno osebno privolitev, da prireditelj kot
upravljavec  zbirke  osebnih  podatkov,  zbira  in
obdeluje  osebne  podatke  in  sicer  naslednje
kategorije osebnih podatkov: 
- podatke, ki se nanašajo na sodelujočega, med
drugim:  ime  in  priimek,  naslov,  mobitel  oz.
telefonska številka, e-naslov. 

12. člen
(osebni podatki, osebnostne pravice) 
Sodelujoči z izpolnitvijo podatkov  poda izrecno
osebno privolitev,  da sme prireditelj  obdelovati
osebne podatke za namene: 
-  izvedbe  nagradne  igre  (identifikacija
sodelujočih,  kontaktiranje  nagrajencev,  objava
nagrajencev na spletni strani ipd.); 
- statističnih obdelav, 
- pošiljanja oglasnih gradiv, 
- obveščanja o novostih v prirediteljevi ponudbi
in poslovanju prireditelja ter njegovih poslovnih
partnerjev, 
- poplačila in izterjave obveznosti sodelujočega
do prireditelja, 

Prav  tako  se  strinjajo,  da  se  v  primeru
izžrebanja  na  internetu  objavijo  njihovo  ime,
priimek  ter  kraj  prebivališča.  Izžrebanci  se
strinjajo, da prireditelj  z namenom zavarovanja
svojih  pravic  in  interesov  glede  podeljene
nagrade  (uveljavljanje  odškodninskega
zahtevka  ipd.)  obdeluje  tudi  podatke  o  njihovi
davčni številki. 
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13. člen
(seznanjenost sodelujočega) 
Sodelujoči z izpolnitvijo  kupona potrjuje, da je
seznanjen,  da se bodo njegovi osebni  podatki
obdelovali  za  nemen  izvedbe  žrebanja  in
podelitve nagrade. 

14. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornosti) 
Prireditelj  ne  odgovarja  za  izvedbo  nagradne
igre, podelitev nagrad in škodo: 
-  če  izvajanje  nagradne  igre  prepovejo  ali
preprečijo  državni  organi  ali  nosilci  javnih
pooblastil, 
- če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki
drugih  storitev  informacijske  tehnologije,  ki
predstavljajo  tehnični  predpogoj  za  izvedbo  te
nagradne igre in/ali drugi ponudniki od katerih je
odvisna izvedba te nagradne igre, 
-  v  drugih  primerih  višje  sile,  ki  onemogočijo
izvedbo te nagradne igre. 

Prireditelj  bo,  o  nastopu  okoliščin  iz
predhodnega  odstavka,  obvestil  sodelujoče  v
nagradni igri prek svojega internetnega portala.

15. člen
(bistveno spremenjene okoliščine) 
V  primeru  bistveno  spremenjenih  okoliščin,
zaradi  katerih  ni  mogoče podeliti  nagrad iz  9.
člena,  prireditelj  nagrado  iz  tega  člena  lahko
nadomesti  z  drugo,  enakovredno  nagrado.
Sodelujoči  v  nagradni  igri  v  primeru  bistveno
spremenjenih okoliščin po tem členu, ne morejo
zahtevati  podelitve  prvotno  določene  nagrade
ali odškodnine.

16. člen
(reševanje sporov) 
V  primeru  morebitnih  sporov  na  podlagi  teh
pravil je pristojno sodišče v Novem mestu. 

Novo mesto, marec 2020

V.d. direktor KZ Krka z.o.o.
Martin Kambič   l.r.


