Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre
»VZEMI SI ČAS ZASE. DORINA, MOJA ČOKOTERAPIJA«
1 .Organizator nagradne igre »VZEMI SI ČAS ZASE. DORINA, MOJA ČOKOTERAPIJA«
je Krašcommerce d.o.o.,Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.
2. Nagradna igra poteka
od 5.10.2017 00:00 do 8.11.2017 24:00 v prodajalnah in franšizah Mercator ter na spletni
strani www.kras-slovenija.si.
3. Nagradni sklad:
V nagradni igri bodo podeljene sledeče nagrade:
6x Dotik čokolade, wellnes paket za dve osebi v Termah Olimia.
Paket vsebuje-celodnevno razvajanje v Wellnessu Orhidelia, marmeladni piling celega
telesa, čokoladna savna, zapeljiva čokoladna pena z žafranom in hruško, sorbet. Paket je
vnovčljiv tudi v soboto, nedeljo ali med prazniki.
Vrednost enega paketa nagrade za dve osebi z ddv »Dotik čokolade za dve osebi« znaša
145,00 eur.
Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za
nagrajence odvedel organizator nagradne igre, na podlagi Zakona o dohodnini.
50x Dorina sladki paket
Vsak od 50 nagrajencev prejme v paketu:
14 kos Dorina Riž 75g,
16 kos Dorina Jadro 100g.
Znesek izračunane akontacije posamezne nagrade je manjši od 42 eur.
Organizator akontacije dohodnine za sladki paket ne obračuna in ne plača.
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:
Sodelujete lahko izključno z nagradnimi karticami, ki jih najdete v vseh trgovinah Mercator
ali preko naše spletne strani www.kras-slovenija.si.
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na način, da pravilno odgovorijo na nagradno
vprašanje:
Kateri je nov okus čokolade Dorina (obkroži)?
a.) Lešnik
b.) Jagoda
c.) Jadro

in izpolnijo nagradni letak ali dopisnico z osebnimi podatki (ime, priimek, naslov, poštna
številka, kraj, podpis) ter ga pošljejo na sedež organizatorja na naslov: Krašcommerce d.o.o,
Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, s pripisom
»VZEMI SI ČAS ZASE. DORINA, MOJA ČOKOTERAPIJA«.
Pravilni odgovor je odgovor c-Jadro.
Vsaka prispela pošiljka se šteje kot ena prijavnica za nagradno igro, ne glede na število
letakov v posamezni pošiljki. V nagradni igri se lahko sodeluje večkrat. Vse prispele pošiljke
gredo v žrebanje in se šele po opravljenem žrebanju preverja, če je pošiljka pravilna in v
skladu s pravili nagradne igre.
V žrebanje so vključene le veljavne dopisnice ali nagradni letaki, nepopolno izpolnjeni bodo
izločeni. Letak je pravilno izpolnjen, ko so na njem zahtevani podatki udeleženca.
Sodelujoči v nagradni igri je lahko vsaka fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki pošlje izpolnjeno dopisnico ali nagradni letak na naslov organizatorja
Krašcommerce d.o.o, Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana s pripisom
»VZEMI SI ČAS ZASE. DORINA, MOJA ČOKOTERAPIJA«.
Nagradni letak lahko potrošnik natisne s spletne strani www.kras-slovenija.si, ali pa ga dobi
na določenih prodajnih mestih, je namenjen sodelovanju v nagradni igri. Nagradni letaki bodo
na voljo na izpostavitvah v vseh trgovinah in franšizah Mercator, v katerih bo potekala
nagradna igra. Nagradni letak je brezplačen.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI.
5. Potek žrebanja in obveščanje nagrajencev
Rok za oddajo dopisnic ali nagradnih letakov je do vključno 10.11.2017 do 24:00 na naslov
organizatorja.
Žrebanje bo 13.11.2017 na sedežu organizatorja izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz
treh zaposlenih v poslovnih prostorih podjetja Krašcommerce d.o.o, Ljubljana.
Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za
nagrajence odvedel organizator nagradne igre, na podlagi Zakona o dohodnini.
Izžrebani nagrajenci bodo morali pred predajo nagrade organizatorju sporočiti svojo davčno
številko.
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih
osebah, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu, izžrebancih po vrstnem redu kot so

bili izžrebani (zmagovalci in trije rezervni izžrebanci z imenom in priimkom izžrebancev) ter
uri zaključka žrebanja. Zapisniku se priloži izžreban nagradni letak. Zapisnik podpišejo vsi
člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.
Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom po pošti, na naslov, ki so ga
navedli v pošiljki, najkasneje v štirinajstih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v
obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame
nagrado.
Seznam nagrajencev bo organizator objavil na spletni strani www.kras-slovenija.si in
www.mercator.si v roku 14 delovnih dni po zaključku žrebanja.
Nagrade bodo izročene nagrajencem najkasneje v roku 21 delovnih dni.
Nagrad ni mogoče menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku enega meseca od
prejema obvestila organizatorja mu organizator nagrade ni dolžan izročiti, zmagovalec pa v
tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
6. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz.
da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih
rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja
nagradne igre.
Zaposleni v podjetju Krašcommerce d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma
oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma
posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne
in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo
sodelovati. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi
logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo
ime in priimek objavita na spletni strani trgovca in organizatorja. S sodelovanjem v nagradni
igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje
posredovanih osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da bo posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi
ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene
promocije podjetja Krašcommerce d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana v
skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko
kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris
svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene
izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
7. Hramba dokumentacije
Vsa dokumentacija povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila,
se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti.
Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna
dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
8. Ostale določbe
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo
organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@kras-slovenija.si.
Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili,
je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne
igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 5.10.2017 in so v času nagradne igre na
vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja www.kras-slovenija.si, na spletni strani
www.mercator.si ter v pisni obliki na sedežu organizatorja.
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se
zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki
spremembi pravil.
Krašcommerce d.o.o., Ljubljana

Datum: 5.10.2017

