PRAVILA NAGRADNE IGRE
na Gregorjevem sejmu 2022
1.
(nagradna igra)

Pravila nagradne igre na Gregorjeve sejmu
2022 (pravila), urejajo sodelovanje in potek
žrebanja nagrad na Gregorjevem sejmu, ki
ga prireja Kmetijska zadruga Trebnje –
Krka z.o.o., Stari trg 2, Trebnje,
(v
nadaljevanju: prireditelj).
2.
(sodelujoči)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse
fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji
stalno prebivališče in kupijo vstopnico za
Gregorjev sejem 2022.
Vstopnica s poslovnim vabilom ne more
sodelovati pri žrebanju.
3.
(izpolnitev podatkov na vstopnici)

Kupec vstopnice natančno izpolni podatke
na zadnji strani.
S tem sodelujoči poda soglasje k danim
pravilom za namen sodelovanja v nagradni
igri.
Vsebina Pravil nagradne igre je na voljo na
internetni strani www.kz-trebnje.si
in
prostoru za nakup vstopnic.
4.
(komisija)

Prireditelj imenuje tričlansko komisijo, ki
nadzirala
potek
nagradne
igre
in
spoštovanje teh pravil.
Odločitve komisije so dokončne.

5.
(žrebanje)

Žrebanje bo potekalo v nedeljo,
27.3.2022, ob 17. uri, v prireditvenem
šotoru.
Žrebanje bo izvedla naključno povabljena
oseba, tako, da bo iz skrinje, v kateri bodo
zbrane vse vstopnice sodelujočih v
nagradni igri, izžrebala enega nagrajenca,
ki bo prejel glavno nagrado.
6.
(objava in obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje v osmih (8)
delovnih dneh po žrebanju, objavil
izžrebance za vse nagrade, na svoji spletni
strani www. kz-trebnje.si
Izžrebanci bodo obveščeni tudi na
elektronski naslov oz. mobilno številko, v
kolikor so jo navedli na vstopnici.
Izžrebanci morajo prireditelju čim prej,
najkasneje
do
prevzema
nagrade
posredovati davčno številko, v kolikor jo
niso že zapisali na zadnjo stran vstopnice.
7.
(prevzem in prenos nagrade)

Izžrebanec mora zahtevo za podelitev
nagrade prireditelju podati najkasneje v
roku 8 dni od objave izžrebancev.
Prireditelj bo glavno nagrado izročil na
svojem sedežu.
Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:
- zamudi rok iz tega člena;
- ne posreduje zahtevanega podatka;
- ne izpolnjuje vseh pogojev teh pravil,
-pisno izrazi voljo, da se nagradi
odpoveduje.

Nagrade ni mogoče unovčiti ali zamenjati
za drugo nagrado.
Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.
8.
(nagrada)

11.
(reševanje sporov)

V primeru morebitnih sporov na podlagi teh
pravil, je pristojno sodišče v Novem mestu.

Glavna nagrada vrtni traktor Villager

VT 980.
Ostale nagrade
•
•
•
•
•
•

Husqvarna Akumulatorske škarje za
živo mejo 115iHd45
Visokotlačni čistilec Stihl
Roko Škropilnica Solo 15L
3x vreče semenske koruze Pioneer + 3
jakne
Darilni boni
majice

Izračun in plačilo akontacije dohodnine bo
v skladu z davčno zakonodajo (105. čl.
ZDoh-2) izvedel organizator.
9.
(osebni podatki)

Sodelujoči z izpolnitvijo podatkov na
vstopnici in podpisom,
poda izrecno
osebno privolitev, da prireditelj kot
upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira
in obdeluje napisane osebne podatke, za
namen nagradne igre.
10.
(omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo
nagradne igre, podelitev nagrad in škodo:
- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali
preprečijo nosilci javnih pooblastil,
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo
izvedbo te nagradne igre.
Prireditelj
o
nastopu
okoliščin
iz
predhodnega odstavka, obvestil sodelujoče
v nagradni igri preko svoje spletne strani
www.kz-trebnje.si
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