
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »PRIČARAJTE SI PRAZNIČNO VZDUŠJE«  

 

Splošne določbe 

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri Barcaffè »PRIČARAJTE SI PRAZNIČNO 

VZDUŠJE « (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je družba Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88736172, matična številka: 2114011000 

(v nadaljevanju organizator).  

 

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri sprejemamo ta pravila, in so z njimi seznanjeni. Krajša verzija 

pravil nagradne igre je navedena na nagradnem kuponu, celotna pravila nagradne igre pa bodo ves čas 

trajanja objavljena na spletni strani www.barcaffe.com. 

 

Namen in trajanje nagradne igre 

Namen prirejanja nagradne igre je promocija blagovne znamke Barcaffè in izdelkov te blagovne znamke.  

Nagradna igra poteka v vseh trgovinah Tuš in franšizah Tuš na območju Republike Slovenije od 6.12.2017 

do vključno 6.1.2018. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

 

Pogoji nagradne igre in način sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Izjemoma 

lahko v nagradni igri sodelujejo tudi mladoletne osebe, ki predložijo privoljenje staršev oz. skrbnikov. V 

nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli 

sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.  

V nagradni igri je mogoče sodelovati tako, da pošljete kupon s pravilnim odgovorom na nagradno 

vprašanje in pripišite svoje osebne podatke, najkasneje do 6.1.2018 (velja datum poštnega žiga) na naslov 

organizatorja nagradne igre Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »PRIČARAJTE 

SI PRAZNIČNO VZDUŠJE«. 

Nagradni kupon bo v času trajanja nagradne igre mogoče prevzeti v vseh trgovinah in franšizah Tuš, prav 

tako ga bo mogoče natisniti na spletni strani www.barcaffe.com. 

V okviru nagradne igre poteka tudi nagrajevanje nakupa. Za vsak enkratni nakup Barcaffè izdelkov v 

vrednosti 10 eur, kupec prejme darilo: emajliran lonček »Za lepši dan«. Darilo je ob predložitvi 

originalnega računa mogoče prevzeti na info pultih Planeta Tuš Celje, Maribor, Koper, Kranj in Ljubljana 

BTC. V kolikor se nakup opravi na drugem prodajnem mestu Tuš lahko lonček prejmete tako, da pošljete 

originalni račun, skupaj z vašimi podatki (ime, priimek, naslov) na Droga Kolinska, Živilska industrija d.d., 

Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »PRIČARAJTE SI PRAZNIČNO VZDUŠJE «, po pošti. Veljajo le 

računi, ki dokazujejo nakup izdelkov v trgovinah in franšizah Tuš v obdobju od 6.12.2017 do 6.1.2018. 

Število daril je omejeno. V primeru, da število predloženih računov preseže količino daril, ki so na voljo, 

darilo prejmejo tisti, ki so račun predložili pred porabo daril.  

 



Nagradni fond in obveščanje nagrajencev 

Nagradni fond se sestoji iz 14 nagrad.  

Glavna nagrada: Bon za nakup vodne postelje v vrednosti  3.000 eur pri ponudniku Lectus.  

Ostale nagrade: - 3x vrednostni bon v vrednosti 500€ za potovanje v Italijo  

10x bon za celodnevno razvajanje v vrednosti 39€. 

 

Nagradni žreb se bo odvil 11.1.2018 na sedežu organizatorja. V primeru, da se v nagradnem žrebu 

izžreba nagradni kupon, ki je izpolnjen v nasprotju s temi pravili, se žreb ponovi. Nagrajenci bodo 

najkasneje v sedmih delovnih dni po izvedbi nagradnega žrebanja objavljeni na spletni strani 

www.barcaffe.com in Facebook strani Barcaffe: www.facebook.com/barcaffe. Nagrad ni mogoče 

zamenjati ali izplačati v gotovini.  

Nagrajenci bodo nagrade prejeli priporočeno po pošti, najkasneje v roku 30 delovnih dni po zaključenem 

žrebanju. Ob prevzemu nagrade nagrajenec s podpisom jamči prejem nagrade. 

 

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.  

Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, da je sodelujoči izžreban v nagradni igri. Kolikor 

potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, organizator nagrade ne bo podelil. 

 

Osebni podatki sodelujočih 

Posamezni sodelujoči, ki organizatorju preko nagradnega kupona sporoči svoje osebne podatke, 

potrjuje, da s strinja s pravili sodelovanja v nagradni igri in izrecno soglaša, da se njegovi osebni podatki 

shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene in za namene te nagradne igre, ter se 

strinja, da mu organizator pošilja ankete, obvestila o akcijah, novih izdelkih in nagradnih igrah.  

Hkrati se sodelujoči, s sodelovanjem v nagradni igri, strinja, da organizator objavi njegove osebne 

podatke na spletni strani www.barcaffe.com in Facebook strani Barcaffè: www.facebook.com/barcaffe, 

v kolikor bo sodelujoči prejemnik ene izmed nagrad iz nagradnega fonda. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva prenehanje obveščanja, pregled, 

dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov 

za namene izvajanja te nagradne igre, ter za marketinške namene.  

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov. Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače 

zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da organizator opravila v zvezi z obdelavo 

pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu: agenciji Red Orbit, Jožeta Jame 12, 
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1210 Ljubljana. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oz. 

naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.  

 

Odgovornost organizatorja in končne določbe  

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti 

podatkov sodelujočega ali če se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in 

pogoji nagradne igre. V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov, bo sodelujoči izločen iz 

nagradne igre.  

Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre.  

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja 

nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne sodeluje v 

sporih glede lastništva poslanih daril. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov, 

razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih nagradne igre. Organizator ne odgovarja za spremembe, ki 

nastanejo zaradi višje sile ali tretjih oseb.  

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v 

nagradni igri ali nagradnem žrebu. Organizator prav tako ni odgovoren za nedostavljene pošiljke z 

nagradami ali za kakršne koli posledice, ki bi nastale kot posledica koriščenja nagrad.  

Organizator nagradne igre si v primeru tehničnih ali drugih težav pridržuje pravico do podaljšanja roka 

za pošiljanje nagrad. O morebitnem podaljšanju roka za pošiljanje nagrad bo organizator pravočasno 

obvestil sodelujoče preko spletne strani www.barcaffe.com.  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil. O vseh spremembah in novostih nagradne igre 

bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.barcaffe.com. Za dodatne 

informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na barcaffe@atlanticgrupa.com ali pokliče na 

brezplačno številko 080 11 31. 

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

sodišče v Ljubljani.  

Ta pravila začnejo veljati dne 6.12.2017. 

 

Ljubljana, 8.11.2017 

Organizator: Droga Kolinska d. d. 
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