NAGRADNA IGRA »BODITE NAJBOLJŠI PIKNIK SPECIALISTI«
1. člen
Organizator nagradne igre je podjetje Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000
Celje (v nadaljevanju tudi organizator) objavlja Pravila nagradne igre »POSTANITE
NAJBOLJŠI PIKNIK SPECIALISTI«, kot opredeljeno v nadaljevanju.
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.
Nagradna igra poteka od 15.6.2016 do vključno 10.8.2016 do 24.00 ure v
trgovinah in franšizah Tuš.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
2. člen
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:
- 2 x kulinarični tečaj RAZKRITJE PEKE NA ŽARU S PROFI KUHARJI« za 10
oseb/tečaj; izvedba tečajev: 16.7.2016 in 10.9.2016 v Kamniku.
- 2 x WEBER pekač QTM 3000
- 2 x PIKNIK SESTAVINE
Ena piknik KOŠARICA vsebuje:
- 4 kg začinjenega mesa za PIKNIK iz nabora Tuš mesnih pripravkov
- 5 x 6 x 0,5l piva Tuš
- 3 x vez gaziranih pijač Fresh Tuš
- 2 x vez vode 0,5 litra Tuš
- 3 kg zelenjave za PIKNIK (paradižnik, paprika)
- 1 kg mlade čebule
- 1 x ajvar blagi Tuš 500 g
- 1 x gorčica Tuš 500 g
- 1 x namaz s papriko Tuš 290 g
- 1 x majoneza Tuš 500 g
- 2 kg kruha
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila, ali jih
prenesti na tretjo osebo.
Vrednosti nagrad brez ddv:
1. 2 x kulinarični tečaj »Razkritje peke na žaru s profi kuharji! za 10 oseb: 455,00
eur/tečaj z DDV
2. Weber PEKAČ QTM 3000, 47 cm, črn: 414,96 eur z DDV
3. Vrednost 1 x Piknik sestavine za 10 oseb: 200,00 eur z DDV

3. člen
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:
1. Z nakupom izdelkov za PIKNIK ob predložitivi Tuš klub kartice na maloprodajnem
mestu v vrednosti 10 eur ali več (vsi izdelki so na maloprodajnem mestu Tuš trgovin
označeni s poličnim označevalcem PIKNIK SPECIALISTI)
2. Odgovorite na nagradno vprašanje na spletni strani www.tus.si, vnesete podatke:
ime in priimek, številko Tuš klub kartice, email in telefon.
Nagradno vprašanje:
Kaj je prednost okusnih Tuš mesnih pripravkov, ki jih lahko kupite v naših mesnicah?
a) Hrustljava skorjica
b) Pripravljeni po lastnih recepturah naših mesarjev
c) svežina mlečnih proizvodov
4. člen
Žreb se bo izvedel v dveh delih in sicer:
Datum 1. žrebanja: 6.7.2016 za kulinarični tečaj v terminu, 16.7.2016.
Datum 2. žrebanja: 11.8.2016 za kulinarični tečaj v terminu, 10.9.2016, na sedežu
organizatorja Engrotuš d.o.o. s pomočjo računalniškega programa, ki vsem
sodelujočim omogoča enake možnosti izžrebanja.
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala komisija v sestavi
treh predstavnikov organizatorja (dva predstavnika marketinga in en predstavnik
pravne službe). O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
datumu, uri in kraju žrebanja,
prisotnih osebah,
poteku žrebanja,
podatki o nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Vsak sodelujoči lahko prejme
le eno nagrado.
5. člen
Rezultati žrebanja bodo javno objavljeni, 8.7.2016 (za prvo žrebanje) in
13.8.2016. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo
njihovih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) na spletni strani www.tus.si.
V kolikor glavni nagrajenec ne posreduje svojih podatkov pravočasno oz. zavrne
pridobitev nagrade do 3.9.2016, se mu nagrada ne podeli, organizator pa je prost
svojih obveznosti. Organizator izžrebance, ki prejmejo nagrade, obvesti preko
kontaktov, ki jih posredujejo.

Če vrednost nagrad predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108.
členom Zakona o dohodnini, organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine
v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o
dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. Zaradi navedenega so
izžrebanci teh nagrad organizatorju nagradne igre dolžni v roku 3 dni po prejemu
obvestila o izžrebanju posredovati osebne podatke in fotokopijo davčne številke na
naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, s pripisom »za nagradno
igro »BODITE NAJBOLJŠI PIKNIK SPECIALISTI«. Nagrajenci prejmejo nagrado v
roku 8 dni po prejemu vseh potrebnih podatkov. Bruto dohodek se všteva v letno
davčno osnovo nagrajenca.
6. člen
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda,
prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se
nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se
njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne
igre.
Zahteva se pošlje pisno na naslov Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca
prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec
o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih
stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1,
da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja izključno
za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te
igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega
so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade,
zapisnik o predaji nagrade, fotokopija davčne številke) bo organizator hranil skladno
z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
7. člen
Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za
posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.
Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno
in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko
komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

8. člen
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno
stvarno sodišče v Celju.
Celje, 7.6.2016
Engrotuš d.o.o.

