
PRAVILNIK ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »MTV 
UP SUMMERBLAST 2017 POREČ« 

 
Uvodne določbe 

 

1. člen 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki 
jo organizira Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuška 2, Limbuš 2341 (v 
nadaljevanju: organizator). 

2. člen 

Nagradna igra bo potekala v času od 12.7.2017 do 31.7.2017 v prodajalnah Tuš. 
 

Sodelovanje v nagradni igri 
 

3. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

4. člen 

V nagradni igri lahko sodelujete na dva načina: 
A) Z nakupom petih katerihkoli energijskih napitkov MTV UP v času od 12.7. do 

31.7.2017 in izpolnitvijo nagradnega kupona.  

B) Z izpolnitvijo nagradnega kupona ter priložitvijo fotografije dogodka oz. svoje 
izkušnje z energijskimi napitki MTV UP. 
 
Nagradni kupon z računom ali svojo izkušnjo z izdelki MTV UP, mora sodelujoči 
skupaj s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, ulica in hišna številka ter poštna 
številka in kraj) do 31.7.2017 poslati na naslov, Jamnica mineralna voda d.o.o., 
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš s pripisom »Nagradna igra«.  
 
Vsi podatki na nagradnem kuponu morajo biti izpolnjeni s čitljivo pisavo in poslani v 
pisemski pošiljki. Nagradni kuponi so na voljo na prodajnih mestih Tuš. 
 

5. člen 
Komisija bo v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo do 31.7.2017 do 23:59 ure 
poslali nagradni kupon s prilogo na naslov: Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuška 
cesta 2. 2341 Limbuš. 
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali 
neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri. 

6. člen 
Posameznik lahko sodeluje z več poslanimi kuponi. Organizator si pridržuje pravico, 
da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s 
pravili. 
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja 
enake možnosti dobiti nagrado. 

7. člen 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje 
se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri. 

  

Nagrade 



 

8. člen 

2 x bivanje v apartmaju Lanterna za 2 osebi ter karte za 2 dnevno udeležbo na 
prireditvi Summerblast 2017 v Poreču od 25.8. do 27.8.2017 
  

Potek žrebanja 

9. člen 

Nagradno žrebanje bo potekalo v prostorih podjetja Jamnica mineralna voda d.o.o., 
Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. 

10. člen 

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. 
Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku 
žrebanja. 

11. člen 

Izid žrebanja je naključen. 
12. člen 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: 
- datumu, uri in kraju žrebanja, 
- članih komisije, 
- izžrebancih oz. nagrajencih, 
- uri zaključka žrebanja. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

13. člen 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 
 

Pristojnosti komisije nagradne igre 

14. člen 

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. 
15. člen 

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so 
dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik. 

  

Prevzem nagrad 
 

16. člen 

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. 
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za 
predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (treh) delovnih dni od podane zahteve za dostavo 
podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke podjetje potrebuje. V 
kolikor podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

17. člen 

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po pošti v roku najkasneje 3 (treh) 
delovnih dni po izvedenem žrebanju. Organizator bo v pošti navedel nadaljnje 
informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci 
bodo objavljeni tudi na spletni strain www.tus.si najkasneje v roku 3 (treh) delovnih 
dni po zaključku žrebanja. 

18. člen 

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da 
nepravilne in nečitljive kupone, nepravilne odgovore na nagradno vprašanje in 
neobstoječe e-naslove sodelujočih izloči iz žrebanja. 

http://www.tus.si/


Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od 
prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da 
organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo na naslov Jamnica mineralna voda 
d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se 
nagrada ne podeli. 

19. člen 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja 
na spletni strain www.tus.si. 

20. člen 

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in 
organizatorjem. 

21. člen 

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na 
drugo osebo. 

22. člen 

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za 
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

23. člen 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator 
lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V 
takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev 
organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse udeležence. 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na 
spletni strain www.tus.si. 

Zaključek nagradne igre 

24. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta 
pravila, se hranijo 

v prostorih organizatorja nagradne igre dve leti. 
25. člen 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v 
skladu s svojimi internimi akti. 

  

Varstvo osebnih podatkov 
 

26. člen 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju 
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 
UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo, so: telefonska številka, elektronski naslov, ime 
in priimek, naslov. Nagrajenci, bodo morali sporočiti še davčno številko, ker je 
potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. V 
kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

27. člen 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne 
igre in za namene neposrednega trženja organizatorja. Osebne podatke lahko 
organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili 
pridobljeni. 



Udeležencem se skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanje. Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se 
njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega 
trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Jamnica mineralna voda d.o.o., Limbuš 2, 
2341 Limbuš. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki 
udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja. 

  

Končna določba 

28. člen 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 12.7.2017. V času trajanja nagradne 
igre so pravila na vpogled na spletnih straneh www.tus.si. 
  

Ljubljana, 12.7.2017 

Jamnica mineralna voda d.o.o. 
  
 


