NAGRADNA IGRA »PRAV POSEBEN DAN - LIPICA IN TOYOTA NAGRAJUJETA«
Organizator nagradne igre:
Organizator nagradne igre je Javni zavod Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana.
Trajanje nagradne igre:
Nagradna igra bo potekala 14. septembra 2014, v času prireditve ob Dnevu Kobilarne Lipica, med
10.00 in 18.00 uro v Kobilarni Lipica. Upoštevajo se vsi prejeti kuponi do 17.30 ure na za to
določenem mestu.
Sodelovanje v nagradni igri:
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo
starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano
soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika
mladoletne osebe ni dodana na opisani način, je organizator ne upošteva.
V igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja nagradne igre, in sicer ne glede na
obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v
skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz.
posvojitelji zaposlenega).
Nagrada v nobenem primeru ni prenosljiva na drugo osebo ali zamenljiva za kakšen drug izdelek.
Denarno izplačilo nagrad ni možno.
Nagradni sklad:
Izžrebani je naključen. Žrebanje bo potekalo 14.9.2014 ob 17.30 po načelu naključne izbire seznama
udeležencev, ki bodo sodelovali preko izpolnjenega nagradnega lističa. Za pravilno izpolnjen nagradni
listič se šteje listič s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje in pravilno izpolnjenimi podatki o
osebi, ki v nagradni igri sodeluje.
Nagradni sklad obsega:
1 x strešni kovček
1x vikend paket v hotelu Maestoso za 2 osebi
1 x vikend testna vožnja z novim AYGOM
5 x 30 minut vožnje s kočijo
5 x vstopnica za ogled kobilarne za dve osebi
1 x piknik košara
5x igra mini golfa za 2 osebi
5x lipiška sladica
10 x lipiški magnetek
Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini.

Potek nagradnega žrebanja:
Žrebanje bo potekalo 14.9.2014 ob 17.30 uri po zaključku nagradne igre na prizorišču prireditve v
prisotnosti 3 članske komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.
Žrebanje bo potekalo na sledeči način:
Nagrade bodo izžrebane po obratnem vrstnem redu kot so navedene na nagradnem lističu. V
primeru, da izžreban listič ni izpolnjen z vsemi podatki oz. je odgovor na nagradno vprašanje
napačen, se šteje, da je listič neveljaven. Izžreban bo drug nagrajenec.
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja za
napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
Vsak udeleženec v nagradni igri sme prejeti le eno nagrado, razen v primeru iz naslednjega odstavka.
V primeru da bo v nagradni igri sodelovalo manj oseb kot je predvideno število nagrad, bo po
končanem žrebanju preostali nagradni fond, na podlagi določb, kot izhajajo iz teh pravil, razdeljen s
ponovnim žrebanjem in že izžrebanih prijav, v tem primeru posameznik torej lahko prejme več kot
eno nagrado.
O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati; kraj in čas žrebanja, skupno število prijav,
imena in priimke komisije, ime, priimek in naslov posameznih nagrajencev, ter naziv nagrade.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Objava in obveščanje nagrajencev
Rezultat žrebanja in nagrajenci bodo teden dni po žrebanju objavljeni na spletni strani
http://www.lipica.org/si/ ter http://www.toyota.si/. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade dodatno
obveščeni preko navedenega elektronskega naslova. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti
zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo, razen v
primeru razmerja mladoletni sodelujoči – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta
skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja.
Nagrajenci s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri
soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh.
Prevzem nagrad
Nagrajenec, ki izpolnjuje vse pogoje, ki izhajajo iz teh pravil, ima pravico nagrado prevzeti na sedežu
organizatorja, v roku 30 dni od dneva objave nagrajencev, ob predložitvi osebnega dokumenta zaradi
ugotovitve istovetnosti podatkov. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan
organizatorju dostaviti podatek o svoji davčni številki.
Z nagrajenci bo po potrebi sklenjena posebna pogodba oziroma izjava o prevzemu nagrade. Način
prevzema nagrade je odvisen od vrste nagrade in bo posebej dogovorjen, med organizatorjem in
nagrajencem.

V kolikor je izžrebanec mladoletna oseba, sme le ta nagrado prevzeti le ob spremstvu zakonitega
zastopnika (ob predložitvi osebnega dokumenta), ki poda ustrezno soglasje za sodelovanje
mladoletnika v nagradni igri.
V kolikor nagrajenec v določenem roku ne prevzame nagrade, organizator nagrajenca o tem pisno
obvesti in mu določi dodatni 15 dnevni rok za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec tudi v
dodatnem roku ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu
organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec pa v tem
primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko
nagrado uporabi za kakršenkoli drugi namen.
Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu
z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v
breme prejemnika nagrade. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti
osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).
Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno
strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah.
Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad.
Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da
organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno
pooblaščeni osebi. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna
igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne
prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, se pravi eventualnih poškodb, zdravstvenih
zapletov ali tatvin pri koriščenju.
Varstvo podatkov
S prijavo v nagradno igro sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša, da organizator nagradne igre –
kobilarna Lipica in partner dogodka – Toyota Adria d.o.o., do preklica sodelujočega, zbirata, vodita,
vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih, za namene
izvedbe te nagradne igre, obveščanja o nagradni igri, kot tudi v marketinške namene, pri čemer se
organizator in partner dogodka zavezujeta z omenjenimi podatki ravnati v skladu z zakonodajo, kot to
ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to
bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Končne določbe
Sodelujoči v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v
nagradni igri, te da z njimi soglaša.
Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletnih straneh Kobilarne Lipica in
Toyota Adria d.o.o. (http://www.lipica.org/si/ in http://www.toyota.si/ ).

Organizator si pridružuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh
spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh
http://www.lipica.org/si/ in http://www.toyota.si/.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav
tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
Za vse morebitne spore, iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče
v Kopru.

Organizator:
Javni zavod Kobilarna Lipica

