PRAVILA NAGRADNE IGRE
Postani Staropramen Masteršef
1. Organizator nagradne igre Postani Staropramen Masteršef je Ahac d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno (v
nadaljevanju organizator). Nagradna igra se opravi z namenom reklamiranja in promocije organizatorja.
2. Nagradna igra poteka od 10. 5. 2017 do 10. 6. 2017
3. Nagrade:
10 x ekskluzivna kuharska delavnica z master šefom na Akademiji Jezeršek
10 x Emo set posode
30 x predpasnik

4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na dva načina:
a) SMS nagradna igra. V terminu od 10. 5. 2017 do 10. 6. 2017 lahko z nakupom izdelka
pločevinka 500 ml v trgovinah Tuš, sodelujete v nagradnem žrebanju in osvojite nagrade
navedene v 3. točki. V nagradni igri sodelujete tako, da pošljete SMS s številko računa, ki
dokazuje nakup pločevinke 500 ml Staropramen ali veza pločevink v Tuš trgovini na 030 612 016.
S poslano številko računa Tuš preko SMS si pridobite pravico do sodelovanje v nagradni igri.
Vsaka poslana številka računa se upošteva samo enkrat. Aktivnosti velja v vseh trgovinah Tuš.
b) MMS nagradna igra. V terminu od 10. 5. 2017 do 10. 6. 2017 lahko sodelujete tudi tako, da s
pomočjo storitve MMS na številko 030 612 016 pošljete fotografijo sebe in izdelka pločevinka
500 ml ali šestorčka Staropramen ter tako sodelujete v nagradnem žrebanju in osvojite nagrade,
navedene v 3. točki. Vsaka poslana fotografija se upošteva samo enkrat.

Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.
5. Ostala pravila nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca 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 izžreban v nasprotju s temi
pravili ali
• se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na
prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so
navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino niti prenesti na tretjo osebo. Organizator
ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
Žrebanje bo v roku 14 dni po zaključku nagradne igre na sedežu podjetja izvedla 3- članska komisija,
sestavljena iz treh zaposlenih v podjetju Ahac d.o.o. Žrebanje ne bo javno. Organizator bo poleg
zmagovalcev izžrebal v vrstnem redu tudi tri rezervne izžrebance za posamezno nagrado, ki jih bo
uporabil samo v primeru, da posamezni zmagovalec nagrade ne prevzame na sedežu organizatorja v roku
enega meseca od prejema obvestila organizatorja ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove. V
primeru, da se zmagovalec ne odzove, organizator ponovi postopek z ostalimi izžrebanci, in sicer po
vrstnem redu, kot so bili izžrebani.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku
žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu, izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani (zmagovalci in trije
rezervni izžrebanci z imenom in priimkom izžrebancev) ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi
člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je
dokončno, pritožba ni možna. Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom po pošti, na
naslov, ki so ga navedli v pošiljki, najkasneje v desetih dneh od datuma žrebanja. Organizator bo v
obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado.
Nagrade lahko nagrajenci prevzamejo le na naslovu organizatorja. Nagrad organizator ne bo pošiljal po
pošti.
Izid nagradne igre bo objavljen na spletni strani www.ahac.si. Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo
ime in priimek objavita na spletni strani organizatorja.
V kolikor se zmagovalec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku enega meseca
od prejema obvestila organizatorja, mu organizator nagrade ni dolžan izročiti, zmagovalec pa v tem
primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega
nadomestila.
Nagrajenci so po zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so pred prevzemom nagrade
dolžni sporočiti svojo davčno številko. Nagrajenec oziroma prejemnik nagrade mora tako posredovati
organizatorju nagradne igre fotokopijo svoje davčne številke. Poleg tega mora organizatorju predložiti
tudi svoje pravilne osebne podatke. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel.
6. Zaposleni v podjetju Ahac d.o.o., 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, v
nagradni igri ne smejo sodelovati.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih
ovir, tehničnih težav in drugih napak.
7. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki
upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani
neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne
podatke sodelujočih tudi za namene promocije podjetja Ahac d.o.o,, Stopče 31, 3231 Grobelno, v skladu z
določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo
vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma

prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
8. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na
naslednji elektronski naslov: informacije@ahac.si.
9. Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna
podati razlago 3-članska komisija organizatorja iz 6. Točke pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in
nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
10. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 10. 5. 2017 in so v času nagradne igre na vpogled
udeležencem na spletni strani staropramen.ahac.si. 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.
V Grobelno, dne 9. 5. 2017

Ahac d.o.o.
Direktor Roman Moškotevc

