
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI 

IGRI »NAVIJAJMO SKUPAJ NA 53. ZLATI LISICI S 

HAPPY DAY SOKOVI« 

 

Splošno 

Organizator nagradne igre je Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 10090 Zagreb, s 

poslovno enoto Rauch, Kolinska 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna 

igra poteka v prodajalnah in franšizah Tuš od vključno 28.11 2016 do vključno 

16.12.2016. 

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri 

Kdo lahko sodeluje 

Fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletni udeleženec 

nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali 

skrbnikov. Organizator nagradne igre takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi 

nagrade. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Rauch Croatia d.o.o. in 

Engrotuš d.o.o.. 

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina, in sicer 

a) sodelujoči v času trajanja nagradne igre, to je od vključno 28.11.2016 do vključno 

16.12.2016, kupi v prodajalnah in franšizah Tuš v Republiki Sloveniji 4 L soka Happy day ali 

več in pošlje račun s kuponom na naslov poslovne enote organizatorja do vključno 

23.12.2016. Na račun mora navesti svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, pošta in 

poštna številka, telefon in e-pošta.  

b) sodelujoči v času trajanja nagradne igre, to je od vključno 28.11.2016 do vključno 

16.12.2016, pošlje na naslov poslovne enote organizatorja dopisnico, na katero napiše 7 

okusov sokov Happy day 1 L, ki so na voljo v trgovinah v Sloveniji. Dopisnico je potrebno 

poslati do vključno 23.12.2016. Na dopisnico mora navesti svoje osebne podatke: ime, 

priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in e-pošta.  

Nagrade 

Sodelujoči se v nagradni igri »NAVIJAJMO SKUPAJ NA 53. ZLATI LISICI S HAPPY 

DAY SOKOVI « poteguje za 10 x VIP vstopnica za ogled tekme Zlata lisica, 30 x vstopnica 

za ogled tekme Zlata lisica ali za 174 kompletov Rauch kozarcev 0,33 L (6 kos). 

Sodelovanje v nagradni igri »NAVIJAJMO SKUPAJ NA 53. ZLATI LISICI S HAPPY DAY 

SOKOVI « ni omejeno. Posameznik lahko sodeluje na izbran način, opisan pod točkama a in 

b, neštetokrat. Žrebanje nagrad bo potekalo 27.12.2016 na sedežu poslovne enote 



organizatorja – Rauch Croatia d.o.o. Žrebanje ne bo javno in bo izvedeno v prisotnosti 3-

članske komisije. 

Nagrajenci bodo obveščeni po pošti 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

V žrebanje bodo vključene vse pošiljke, prejete po pošti, s poštnim žigom do 23.12.2016. 

Vsak posameznik se uvrsti v žreb, če pošlje račun za nakup 4 L soka Happy day ali več v 

prodajalnah in franšizah Tuš. Na račun napiše svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-

mail naslov, telefonsko številko, podpis) ali pošlje dopisnico, na katero napiše 7 okusov sokov 

Happy day 1 L, ki so na voljo v trgovinah v Sloveniji. Na dopisnico mora navesti svoje 

osebne podatke: ime, priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in e-pošta.  

Sodelujoči v nagradni igri s podpisom potrjuje, da je seznanjen s pogoji nagradne igre in se 

vključi v nagradni žreb 27.12.2016. 

Pošiljke, oddane po pošti, je potrebno poslati na naslov P.E. Rauch, Kolinska 1, 1000 

Ljubljana s pripisom »NAVIJAJMO SKUPAJ NA 53. ZLATI LISICI S HAPPY DAY 

SOKOVI«. 

Podeljevanje nagrad 

Izžrebanci bodo o prejeti nagradi obveščeni po pošti do 30.12.2016. Nagrada jim bo 

dostavljena po pošti najkasneje do 4.1.2017. 

Skupni nagradni sklad nagradne igre 

 10 x VIP vstopnica za ogled tekme Zlata lisica  

 30 x vstopnica za ogled tekme Zlata lisica 

 174 kompletov Rauch kozarcev 0,33 L (6 kos) 

Skupno število nagrad je 214. Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrado lahko 

prevzame le nagrajenec. 

V primeru, da organizator smučarske tekme za Zlato lisico odpove, bo organizator te 

nagradne igre podelil naslednje nagrade: 

 10 x 2 kartona sokov Happy Day 1l 

 30 x 1 karton soka Happy Day 1l 

 174 kompletov Rauch kozarcev 0,33l (6 kos)  

Davki in akontacija dohodnine 

Obveznost plačila akontacije dohodnine gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni 

zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno 

številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je 

prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. 



Druga določila 

V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo 

nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se 

ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te 

pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot 

ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. 

  

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

 se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca, 

 se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji 

nagradne igre, 

 nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti. 

  

V takih primerih te nagrade ostanejo nepodeljene. Mladoletna oseba mora za sodelovanje v 

nagradni igri imeti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator 

takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade. Če se ugotovi, da soglasja ni, 

nagrajenec nagrade ne dobi. 

Nagrada se nagrajencem izroči po pošti.  

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi 

sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti v primeru spora med 

sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v 

skladu s katerimi organizator nagradne igre podeljuje nagrade. 

Organizator ni obvezan pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih 

podatkov niso pravočasno posredovali. 

Varstvo osebnih podatkov 

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez 

izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal, niti 

posredoval  tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni 

podatki hranijo v podjetju Rauch Crostia d.o.o. v poslovni enoti v Ljubljani ter uporabijo za 

namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi podjetja Rauch, za izdelavo tržnih 

analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe. 

  



Pridobljene osebne podatke bo družba Rauch Croatia d.o.o. skrbno varovala in uporabljala v 

skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je 

zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

  

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, 

uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi podjetja Rauch, za 

izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, 

mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Rauch Croatia d.o.o., Samoborska cesta 266, 

10090 Zagreb ali po elektronski pošti office.si@rauch.cc organizator pa mora ustrezno 

preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov. 

Dodatne informacije 

Dodatne informacije o nagradni igri so na voljo na naslovu: P.E. Rauch, Kolinska ulica 1, 

1000 Ljubljana ali na elektronskem naslovu office.si@rauch.cc . 

Končne določbe 

 Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na voljo na spletni strani www.rauch.cc 

 

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V 

primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse 

druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

  

Organizator si pridržuje pravico so sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne  narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 

igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.rauch.cc . 
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