
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ZAČNITE VERJETI V ČAROVNIJO - ZAČNITE NEKAJ 
NEPRECENLJIVEGA« 

1.člen. 

Organizator nagradne igre  »Začnite verjeti v čarovnijo - Začnite nekaj neprecenljivega«  je  Engrotuš 
d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje  (v nadaljevanju organizator).  

V nagradni igri lahko sodelujejo  vsi polnoletni državljani Republike Slovenije , ki bodo v času trajanja 
nagradne igre opravili brezs�čni plačilo s kar�co Mastercard ali Maestro, predložili Tuš klub kar�co in 
opravili nakup Tuš izdelkov v vrednos� vsaj 1 eur. 

Nagradna igra poteka od 7.11.2018 do vključno 10.12.2018 do 23.59 ure. 

Žrebanje nagrajenca bo 12.12.2018 ob 10. uri, računalniško v prostorih podjetja Engrotuš d.o.o. 

2.člen 

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil - nagrado podeli Mastercard: 

- 1 x priceless moments Disneyland paket za 4 osebe (2 odrasla in 2 otroka) od 2.1. do 
4.1.2019. 

Vrednost nagrade bo navedena, ko bo znano ime nagrajenca.  

V vrednost nagradnega paketa so vključeni naslednji stroški: paket Disneyland (priceless moments), ki 
zajema 2 x nočitev-3 dnevno bivanje v hotelu Disney (1 hotelska soba), vstopnice za 3 dni/2 
zabaviščna parka, VIP fastpass vstopnice za 3 dni/2 zabaviščna parka, 820 € v bonih za Disneyland 
Pariz in prevoz /letalske karte Ljubljana - Pariz ter prevoz iz letališča/ do Disneyland-a. 

Nagrajenec z družino bo imel možnost uživa� v neprecenljivih trenutkih med najboljšo sezono: božič. 
Družina bo na območju VIP pred trgovino BixbieBabies, poleg vrat Main Street East na mestnem trgu 
imela tudi kratko zasebno srečanje in pozdrav s Mickeyjem, Minnie in celotno druščino. Stopili bodo 
na preddverje božičnega drevesa in od blizu gledali božično slovesnost. Nato bodo pospremljeni v 
salon Harmony v Fantasia Cafeju hotela Disneyland, kjer jih pričakuje božični prigrizek, pridruži se jim 
tudi Božiček z darili.  

Več informacij o nagradni igri je dostopnih na spletni strani  www.tus.si 

Nagrad ni mogoče zamenja� za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali prenes� na tretjo osebo. 
 
Nagrajenec bo moral predloži� podatke osebe, ki jo bodo povabili na potovanje, in sicer ime in 
priimek, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in morebitne druge podatke, ki jih je od 
nagrajenca in povabljenih oseb upravičen zahteva� organizator. Prav tako bo moral nagrajenec 
nagrade in povabljene osebe izpolnjeva� vse pogoje za udeležbo na potovanjih, ki jih določajo 
potovalne agencije, organizatorji potovanj in names�tev (npr. zdravstveni pogoji za letenje z letali) ter 
bodo morali izpolnjeva� pogoje za potovanje v tujino (morebitni sodni postopki, obstoj potovalnih 
dokumentov ipd.) 
 

3.člen 

Sodelovanje v nagradni igri je možno na naslednji način:  

http://www.tus.si/


- s predložitvijo Tuš klub kar�ce, brezs�čnim plačilom s kar�co Mastercard ali Maestro na 
blagajni trgovin Tuš /brez franšiznih prodajaln in nakupom Tuš izdelkov v vrednos� vsaj 1 eur. 
Ko kupec izpolni pogoje se mu pri blagajni trgovin Tuš izpiše lis�č s potrdilom za sodelovanje 
v nagradni igri. V kolikor kupec podpiše sodelovanje se na njegovi kar�ci zavede ugodnost za 
žreb. Za vsak 1 evro nakupa Tuš izdelkov, predložitvijo Tuš klub kar�ce in brezs�čnim plačilom 
s kar�co Mastercard ali Maestro se na kar�ci zavedejo ugodnos� za žreb. Zbere se lahko več 
ugodnos� v času izvedbe nagradne igre.  
 

4.člen 

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. 

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, 
jih sprejme in se z njimi strinja.  

V primeru nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da 
sodelujočemu v nagradni igri ne podeli nagrade.  

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, 
da je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, da ni želel izpolni� obveznos� v skladu s temi 
pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.   

Sodelujoči se s sodelovanjem v ak�vnos� strinjajo z javno objavo njihovih osebnih podatkov (ime in 
priimek, kraj bivanja) na spletni strani www.tus.si z namenom obveščanja o rezulta� ak�vnos�.  
 
Prejemnik nagrade in povabljene osebe se strinjajo, da lahko organizator ali z njim povezane družbe 
za izvedbo nagradne igre fotografira oziroma posname in fotografije oziroma posnetke objavi v okviru 
promocijske kampanje na spletnih straneh, družabnih omrežjih in drugih medijih. 

5. člen  
 

Nagrada bo podeljena do 20.12.2018 s strani organizatorja nagradne igre. Zaključno žrebanje bo 
potekalo 12.12.2018 na sedežu organizatorja in bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa, ki 
vsem sodelujočim, ki  izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, omogoča enake možnos� izžrebanja.  
Izvedbo nagradne igre in nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi treh predstavnikov 
organizatorja (dva predstavnika marke�nga in en predstavnik pravne službe). O nagradnem žrebanju 
se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku 
žrebanja in nagrajencih. 

6.člen 

Rezulta� žrebanja bodo objavljeni na spletnih strani   www.tus.si , najkasneje do 20.12.2018. 
Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih osebnih podatkov (ime 
in priimek, kraj bivanja) na spletni strani  www.tus.si  z namenom obveščanja o rezultatu žrebanja 
oziroma prevzema nagrade. Hkra� se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri strinja tudi, da v 
primeru, da je izžreban, organizator nagradne igre posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, 
e-mail naslov in telefonsko številko) za namen podelitve nagrade. 

http://www.tus.si/
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 7. člen 

Vrednost nagrade (1 x paket Disneyland za 4 osebe) predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v 
skladu s 108.členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača 
akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131.členom Zakona o 
dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.  

Posamezen nagrajenec lahko povabi na potovanje družino: 1 osebo, ki mora bi�  polnoletna (najmanj 
18 let starosti)  in dve osebi (otroka). Imena in priimke ter kopijo osebnega dokumenta povabljene 
osebe bodo prejemniki nagrade morali sporoči� organizatorju pred prevzemom nagrade.  

Nagrajenec nagrade bo moral predloži� podatke osebe, ki jo bodo povabili na potovanje, in sicer ime 
in priimek, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in morebitne druge podatke, ki jih je od 
nagrajenca in povabljenih oseb upravičen zahteva� organizator. 

Organizator nagradne igre za izvedbo nagrade posreduje osebne podatke nagrajenca in povabljenih 
oseb udeleženemu podjetju Mastercard, za izvedbo organizacije in prevzema nagrade (ogled 
Disneyland-a, letalske karte, rezervacija prenočišča).  

8.člen 

Organizator nagradne igre obves� nagrajenca o nagradi po poš� ali po elektronskem naslovu ali 
preko telefona. 

Nagrajenec mora v roku 3 dneh od prejetja obves�la o prejetju nagrade sporoči�, da se strinja s 
prevzemom nagrade. Nagrajenec mora posredova� tudi davčno številko. Nagrajenec lahko prevzame 
nagrado najkasneje do 20. 12. 2018. 

Če se nagrajenec ne odzove v času ne posreduje zgoraj navedenih podatkov oziroma zavrne prevzem 
nagrade, izgubi pravico do nagrade, organizator je prost vseh svojih obveznos�. 

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo ali nevšečnos�, ki bi se pripe�le na potovanju. Prav 
tako organizator ne odgovarja za primere, ko bi zaradi tehničnih, organizacijskih ali kakršnihkoli 
drugih razlogov del potovanj ali potovanje v celo� odpadlo ali bilo odpovedano s strani organizatorjev 
potovanj in/ali organizatorjev posameznih dogodkov (npr. če je odpovedano ali časovno prestavljeno, 
ki je predmet nagrade ali če odpade). V navedenih primerih nagrajenci in drugi sopotniki (povabljena 
oseba) niso upravičeni do nikakršnih denarnih nadomes�l ali izplačila nagrade v denarju. 

7.    člen 

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da 
organizator igre hranita podatke sodelujočega in jih obdelujeta ter uporabljata izključno za namene 
izvajanja te ak�vnos�. 
Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 
ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni. 
 
Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem in povabljene osebe bo organizator posredoval podjetju 
Mastercard za namen organizacije nagrade. 



 
Dokumentacijo v zvezi z sodelujočimi (osebni podatki,izpis iz ma�čnega registra, davčno številko) bo 
organizator hranil skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. 
Sodelujočim v ak�vnos� so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, 
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v 
ak�vnos� lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo 
uporablja� za namen izvedbe ak�vnos�.  
  
9.    člen 
  
Organizator si pridržujeta pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez 
predhodnega obves�la začasno prekine nagradno igro. 
  
10. člen 
  
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnos�, štejejo ta pravila za primarna v odnosu 
do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v �skani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb Pravil in pogojev nagradne igre. Hkra� se               
zavezuje, da bo uporabnike obves�la o vsaki spremembi pravil in pogojev preko spletne strani              
www.tus.si . 
  
11. člen 
  
Za tolmačenje posameznih členov Pravil in pogojev nagradne igre ZAČNITE VERJETI V ČAROVNIJO - 
ZAČNITE NEKAJ NEPRECENLJIVEGA,  je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga 
pravna opravila imenuje in pooblas� odvetnika. Morebitne napake pri izvedbi ak�vnos� bo komisija 
reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve Pravil in pogojev 
ak�vnos� lahko komisija razveljavi akcijo kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 
  
12. člen 
  
Morebitne spore zaradi izvedbe ak�vnos� ali v povezavi z njo, ki jih ni mogoče reši� sporazumno, 
rešuje pristojno stvarno sodišče v Celju. 
  
  
Celje, 6.11.2018    Engrotuš d.o.o. 
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