
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»SKRIVNA SESTAVINA V SENDVIČIH POGAČAR«

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »SKRIVNA SESTAVINA V SENDVIČIH POGAČAR«

(v nadaljevanju: Nagradna igra). Organizator nagradne igre: Agencija 101 d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: Organizator), za naročnika ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, Slovenia (v

nadaljevanju: Naročnik).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija sendvičev Pogačar v trgovinah in franšizah Tuš v Sloveniji.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na Facebook profilu trgovine Tuš in traja od vključno 10. 6. do vključno 18. 6. 2021.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni

rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Tuš d.o.o. in podjetju

Agencija 101 ter 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.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre.

Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Nakup v trgovinah in franšizah Tuš ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na način:

a) Potrošnik sodeluje v nagradni igri, če v komentar pod posamezno objavo nagradne igre zapiše, za

katero sestavino v sendviču meni, da je izbor Tadeja Pogačarja. Izbran je lahko tisti nagrajenec, ki

zapiše pravilno sestavino.

Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z objavo svojih podatkov (ime in priimek) v komentar pod

objavo za namene obveščanja o nagrajencih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat. Nagradna igra poteka v treh krogih.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre sami.

6. Nagradni sklad

Celoten nagradni sklad/mesečno je sestavljen iz:

1. Nagradni krog  (žreb 14. 6.)

- Nahrbtnik

- Pijača Vitamin Well Awake

- Ploščica Medex - proteinska, čokolada, pomaranča 45g

https://agencija101.scoro.com/companies/view/500


- Rezina Frutabela - sadno žitna, jab., ban., 44 g

- Čokolada mlečna Tuš s polnilom arašidov 100g

- Bonboni Ricola, žajbelj, brez sladkorja, 75g

2. Nagradni krog (žreb 16. 6.)

- Nahrbtnik

- Študentska hrana Tuš 200g

- Marelice Tuš 200g

- Kaša super Dr. Oetker z gozdnimi sadeži

- Keksi Grancereale ovseni kos., sadje 250g

- Voda z limeto - pijača Tuš

3. Nagradni krog (žreb 18. 6.)

- Nahrbtnik

- Čaj Tuš gozdni sadeži

- Vaflji Bio riževi z mlečno čokolado

- Tropic Tuš mix, 200g

- Pijača Tuš hruška

- Čokolada Tuš, mlečna, lešnik&rozine

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Nagrajenec lahko po podelitvi

prenese nagrado na tretje osebe.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje bo izvedeno v treh krogih:

1. Žrebanje v kategoriji ravninca, bo izvedeno 14. 6. 2021 ob 12. uri na sedežu organizatorja nagradne

igre.

2. Žrebanje v kategoriji hribolazec, bo izveden 16. 6. 2021 ob 12. uri na sedežu organizatorja nagradne

igre.

3. Žrebanje v kategoriji šprinter, bo izvedeno 18. 6. 2021 ob 12. uri na sedežu organizatorja nagradne

igre.

Vrednost nagrade ne presega 42 € EUR bruto. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na

tretjo osebo. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Nagrada bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo

pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in

uporabo nagrade.

Nagrajenec bo izbran med tistimi, ki bodo pravilno ugotovili skrivno sestavino po izboru Tadeja Pogačarja. Izbor

bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator.

Izbrani nagrajenci bodo o prejemu nagrade v roku 3 delovnih dni obveščeni v komentarju pod objavo, nato pa

bo komunikacija potekala preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu. Nagrajenec bo moral

sporočiti svoje podatke - ime, priimek in naslov.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse

spremembe objavil v teh pravilih in znotraj aplikacije.



* * *

Nobena od nagrad ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade niso izplačljive

v gotovini. Vsaka izmed nagrad bo izžrebana in podeljena prejemnikom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v

nagradni igri. Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je

predvideno v teh pravilih.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 4. in 5. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji

sodelovanja v nagradni igri. Prejemnike nagrad bo organizator kontaktiral preko sporočila na Facebooku ali

sporočila na Instagramu v roku 3 delovnih dni po izvedenem nagradnem izboru.

Prejemniki nagrade (nahrbtnik z dobrotami) bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki ga sporočijo v

Facebook ali Instagram sporočilu v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja o nagradi.

Nagrada bo na pošto oddana najkasneje v roku 1 meseca.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih

količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jo zamenjati za druge

artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in

uporabo nagrad.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let. Organizator izrecno poudarja, da ne bo

omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v

nagradni igri.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

8. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

● se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca in/ali njegovega prijavljenega prijatelja, 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 izbran v nasprotju s temi pravili ali

● se tudi po obvestilu izbrancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem

nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali

● ali če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali v primeru mesečne nagrade ali glavne nagrade

posredovati ustreznih podatkov, ali

● v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

Če prejemnik nagrade ne posreduje pravočasno organizatorju v teh pravilih navedenih podatkov, ni upravičen

zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do

nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali

drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

9. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- (ne)delovanje spletne strani ali SMS storitev,



- storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitve,

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem

žrebanju,

- nedostavljene pošiljke z nagradami,

- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Davčne obveznosti - akontacija dohodnine

Vrednost nagrade ne presega 42 € EUR bruto, zato organizator za prejemnike nagrad ne potrebuje odvesti

akontacije dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam

(stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

9. Varovanje podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in

hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Ti podatki so: ime, priimek, naslov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev po točki (a), v primeru izžrebancev glavnih nagrad pa tudi

izpolnitev zakonskih obveznosti po točki (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Upravljavec bo osebne podatke hranil do zaključka nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da bo organizator osebne podatke lahko posredoval:

- družbi podizvajalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor izključno za potrebe

dostave in obveščanja o dostavi nagrad in sicer: ime, priimek in naslov.

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek,

blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre, lahko pa obdelavi

tudi ugovarjajo.

Sodelujoči imajo tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 9. 6. 2021, in so v času nagradne igre na vpogled

udeležencem na Facebook profilu podjetja in v komentarju pod posameznim post-om z nagradno igro.

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.

Ljubljana, 9. 6. 2021

Agencija 101


