
 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

»Zimske radosti z Argeto« 

 

1. Splošne določbe 

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Zimske radosti z Argeto« (v 

nadaljevanju: Nagradna igra). Organizator nagradne igre: Agencija 101 d.o.o., Pod hribom 55, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator), za naročnika Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 

Ljubljana. 

 

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se 

z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre »Zimske radosti z Argeto« (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija 

izdelkov Argeta v Sloveniji. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi o 

oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg naročnik nagradne igre, Droga Kolinska d.d., 

Ljubljana. 

 

3. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije v supermarketih Tuš, franšizah Tuš, KEA in 

na Facebook strani Argeta Slovenija (www.facebook.com/argeta.slo). Nagradna igra traja od vključno 

20. 1. 2016 do vključno 19. 2. 2016 do polnoči. Žrebanje vseh nagrad bo potekalo 25. 2. 2016 ob 10:00. 

Dodatne informacije o nagradni igri in njenem trajanju so na voljo na Facebook strani Argeta 

Slovenija (www.facebook.com/argeta.slo).   

 

4. Udeleženci 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji. Sodelujoče osebe, mlajše od 15 let, bodo morale za prevzem nagrade predložiti pisno 

soglasje staršev za posredovanje osebnih podatkov. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v 

podjetju Agencija 101 d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, 

otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak 

udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni 

igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s 

temi pravili. 

 

  

5. Način sodelovanja 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da (1) pošljejo račun z dokazilom o nakupu štirih 

posameznih paštet Argeta (95 g) poljubnih okusov skupaj z osebnimi podatki (ime, priimek, ulica, 

številka ulice, poštna številka, kraj, telefonska številka, naslov e-pošte) na naslov Agencija 101 d.o.o., 

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana ali (2) odgovorijo na nagradno vprašanje v Facebook zavihku na 

Facebook strani Argeta Slovenija (www.facebook.com/argeta.slo) in oddajo osebne podatke v 

obrazcu aplikacije.  
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Sodelujoči, ki je na opisani način sodeloval v nagradni igri in poslal oz. posredoval svoje podatke, je 

vključen v žrebanju za nagrade. S tem, ko uporabnik pošlje račun in osebne podatke ali označi v 

obrazcu v Facebook aplikaciji polje Strinjam se s pravili nagradne igre, se strinja z javno objavo svojih 

podatkov (ime in priimek) za namene obveščanja o nagrajencih. 

 

Multipakiranja Argeta (paket štirih paštet Argeta (95 g)) ne veljajo. Upoštevane bodo ovojnice, ki 

bodo vsebovale vse potrebne informacije za podelitev nagrade, v primeru, da je sodelujoči 

nagrajenec, in vse ovojnice, ki bodo imele odtisnjen poštni žig z datumom od 20. 1. 2016 do 19. 2. 

2016. Upoštevani bodo računi z nakupom štirih paštet Argeta, ki so bili izdani v času trajanja 

nagradne igre.  

 

Nakup izdelkov Argeta ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja 

(dostop do spleta, poštnina) nosijo udeleženci nagradne igre. 

 

 

6. Nagrade  

Fond nagrad je sestavljen iz: 

glavnih nagrad: 

- 1x družinske zimske počitnice v Kranjski Gori ( v vrednosti do 1.500 €),  

- 1x družinska VIP vstopnica za ogled dogodka 55. Pokal Vitranc 2016 (2x odrasla vstopnica, 2x 

otroška vstopnica), 

- 3x smučarska čelada Alpina, 

 

in manjših nagrad: 

- 20x celodnevna smučarska vozovnica za Krvavec ali Roglo (veljavnost 2 leti), 

- 20x uradna zimska kapa slovenskih alpskih reprezentanc, 

- 5 x VIP vstopnica za sprejem šampionov na Kongresnem trgu v Ljubljani (sezona 2016), 

- 960x Argeta multipakiranje SLO SKI (4x kokošja pašteta 95 g).  

 

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti. Navedena vrednost 

nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne 

vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Nagrajenec lahko po podelitvi prenese nagrado na tretje 

osebe. 

 

 

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki 

 

25. 2. 2016 ob 10:00 bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali dobitnike nagrad, ki so opredeljene v 

nagradnem skladu teh pravil. Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Argeta SLO 

(www.facebook.com/argeta.slo) najkasneje 25. 2. 2016 ter hkrati najkasneje v roku 2 delovnih dni 

obveščeni po elektronski pošti na naslov, ki so ga priložili v ovojnici poleg računa ali oddali v 

obrazcu v nagradni igri na Facebook strani Argeta SLO.  

 

Žrebanje vseh nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Izvedla ga bo s strani 

naročnika potrjena tričlanska komisija; predsednik komisije in dva člana komisije. Žreb bo opravljen 

tako, da se bo izmed vseh sodelujočih z računalniškim programom izžrebalo naključne nagrajence. 

Pooblaščeni član komisije (Zapisnikar) bo vodil zapisnik, ki bo vseboval kraj, datum in čas žrebanja, 
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ime in priimek članov komisije in njihovo vlogo, ime in priimek nagrajencev, osvojeno nagrado in 

ostale pomembne informacije, ki se tičejo žrebanja. En izvod zapisnika se hrani na sedežu 

Organizatorja nagradne igre. Žrebanje je zaključeno, ko so izžrebane vse predvidene nagrade. 

Žrebanje je dokončno, pritožbe niso možne. 

 

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo 

svojega imena na Facebook Časovnici Argeta SLO (www.facebook.com/argeta.slo) ter v zapiskih na 

isti Facebook strani. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

8. Prevzem nagrade 

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

pogoji sodelovanja v nagradni igri ter so v Facebook aplikaciji ali v ovojnici skupaj z računom nakupa 

posredovali svoje podatke, zahtevane v pravilih nagradne igre oz. v aplikaciji na Facebook strani 

Argeta SLO.  

 

Glavne nagrada 

Glavne nagrade bo lahko nagrajenec prevzel oz. prejel poslano na dom po dogovoru z 

organizatorjem. Organizator bo po opravljenem žrebanju 25. 2. 2016 obvestil nagrajence po 

elektronski pošti, nato pa se bosta skupaj dogovorila o prevzemu nagrade oz. pošiljanju nagrade. 

Nagrajenec ima na voljo 5 dni, da se javi Organizatorju. Če se nagrajenec ne javi v predpisanem času, 

Organizator ni dolžen podeliti nagrade. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti glavne nagrade 

oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane 

nepodeljena. 

 

 

Manjše nagrade 

Manjše nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na oddani naslov v nagradni igri na stroške 

organizatorja. Vsem nagrajencem, ki so v obrazcu v nagradni igri posredovali svoj pravi domači 

naslov, bodo nagrade poslane po pošti najkasneje v roku 2 mesecev po žrebanju. Organizator ne 

odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena 

nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne 

odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti manjše nagrade 

oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane 

nepodeljena. 

 

 

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

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

- nagrajenec ni oddal pravega domačega naslova, 

- se nagrajenec v 5 dneh od obvestila ni odzval na elektronsko sporočilo, v katerem ga 

obveščamo o prevzemu glavne nagrade, 

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

- je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum, 

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.  
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9. Izključitev odgovornosti 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook ali elektronske pošte, 

- storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitve, 

- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, 

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali 

nagradnem žrebanju 

- nedostavljene pošiljke z nagradami, 

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

 

10. Varovanje osebnih podatkov: 

 

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti 

organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu 

osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in naročnik nagradne igre 

njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za 

potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da naročniku 

nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih 

osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za 

namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z 

možnostjo odjave. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in 

ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval ali 

prodal tretjim osebam. 

 

11. Davčne obveznosti 

Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo 

dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi 

predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z 

obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali 

doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.  

 

12. Dostop do pravil nagradne igre: 

Navodila nagradne igre so na Facebook strani Argeta SLO v zapisku »Pravila nagradne igre Zimske 

radosti z Argeto« ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.  

 

 

13. Ostale določbe: 

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, 

povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti 

štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski 

ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.  

 



Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, prekinitev nagradne igre ali 

popolno zaustavitev nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh 

morebitnih sprememba bo udeležence Organizator obvestil z objavo na Facebook strani Argeta SLO 

(www.facebook.com/argeta.slo). 

 

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene 

zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi 

ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi 

sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook. 

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 

sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema. 

 

 

20. 1. 2016, Ljubljana 

 

Agencija 101 d.o.o. 
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