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Pravila nagradne igre: »Brez skrbi od doma!« 

(v nadaljevanju: pravila) 

1. Organizator in soorganizator nagradne igre  

- Organizator nagradne igre »BREZ SKRBI OD DOMA« je podjetje Bonpet Systems d.o.o. Obrtniška 30, 1420 
Trbovlje (v nadaljevanju: organizator) 

- Soorganizator nagradne igre je Pomona Turizem na podeželju Zgornje Sečovo 3a, 3250 Rogaška Slatina (v 
nadaljevanju soorganizator) 

2. Kdaj in kje nagradna igra poteka   

Nagradna igra se začne 1. 3. 2017. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od  1. 3. 2017 do vključno 01.12. 2017. 
Nagradna igra se z žrebanjem nagrajenca zaključi  10. 12. 2017. Nagradna igra bo aktivna na FB strani Bonpet, z 
kuponi v direktni prodaji oddelka Bonpet Pro Promotion, na drugih izbranih socialnih omrežjih in v trgovskih 
centrih.  

Področje nagradne igre: Nagradna igra poteka na področju Republike Slovenije in na področju Republike Hrvaške. 
Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.prepreci-pozar.si (v nadaljevanju -stran igre). 

3. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne 
znamke soorganizatorja in pridobivanje kontaktov za organizatorja in soorganizatorja. 

4. Definicija pojmov 

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi: 

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka polnoletna oseba iz področja igre, katera v celoti in poda resnične 
zahtevane podatke preko spleta (ime, priimek, mobitel, pošta in kraj bivanja, rojstni podatki) in kasneje sodeluje 
osebno z osebnim izpolnjevanjem tržne raziskave projekta »BREZ SKRBI OD DOMA« v preventivi požarne varnosti, 
deli nagradno igro na socialne omrežju Face Book ter tako sodeluje v nagradni igri. 

Priporočeni: Kot priporočeni prejemnik se definira oseba, ki ji je bila nagradna igra priporočena s strani 
sodelujočega. Priporočeni prejemnik še ni sodelujoči, temveč je le prejemnik povabila k nagradni igri 

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in 
Republiki Hrvaški. 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči predat resnične in točne zahtevane podatke, delit objavo nagradne 
igri pri svojih prijateljih na FB omrežju, osebno izpolnit tržno raziskavo iz področja preventivne požarne varnosti 
ter spoznat izdelke kateri lahko preprečijo začetni požar v zaprtem prostoru (Bonpet ampula, Bonpet granata, 
Bonpet sprej). 

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in zaposleni organizatorja, zaposleni pri 
soorganizatorju nagradne igre in njihovi družinski člani ter druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri 
izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri. 
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Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre 
omogočene piškotke (ang.: cookies) in JavaScript. Sodelovanje je mogoče tudi preko tiskanega kupona, ki ga 
sodelujoči prejme na eni izmed promocij organizatorja.  

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom oz. z enim FB profilom. V kolikor obstaja 

sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov ali različnih FB 

profilov, jo imajo organizatorji pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: 

izključiti; izključen; izključitev).  

 

6. Žrebanje nagrajencev - nagrajenca 

Žrebanje nagrajencev nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije. 

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem. 

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam podatke o nagrajencu. Zapisnik morajo 
podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.  

7. Pristojnosti komisije 

Komisija v sestavi: 

 Vincent Lukas (predsednik komisije; pogodbeni predstavnik organizatorja), 

 Goran Čop (član komisije; zaposleni predstavnik organizatorja), 

 Janko Zupanec (član komisije; predstavnik soorganizatorja). 

ima sledeče pristojnosti: 

 nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajenceva, v skladu s temi pravili, 

 ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal 
v nasprotju s temi pravili.  

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v 
katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od 
poslanega obvestila (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil s strani komisije, le-tej nesporno 
dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane točke pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. V 
kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, 
ga ima komisija pravico izključiti. 

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in 
to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne naredi, ga ima 
komisija pravico izključiti. 

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval. 

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. 
O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik. 
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8. Nagrada 

Med sodelujoče bodo z žrebanjem podeljene naslednje nagrade: 

- 7 dnevni oddih na v turistični kmetiji Pomona za 2 osebi, ki vključuje: namestitev v dvoposteljni sobi z 
zajtrkom. Nagrado je potrebno izkoristiti do konca leta 2018. Termin koriščenja se uskladi in potrdi s 
soorganizatorjem. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini in ni prenosljiva na drugo osebo. Doplačila za 
druge penzionske storitve so mogoča. Nagrado priskrbi in podeli soorganizator.  

- 10 x enodnevni izlet v Benetke za eno osebo z ladjo turistične agencije Top Line. Enodnevni izlet iz Pirana 
organizira turistična agencija Top Line d.o.o. Portorož. Nagrado je možno koristit v času poletne sezone 
od 01.05.2018 do 30.09.2018. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini in ni prenosljiva na drugo osebo.  

9. Nagradna ugodnost – darilni kupon v vrednosti 50 eur 

Sodelujoči lahko v sklopu nagradne igre koristijo nagradno ugodnost.  

Darilni kupon:  

 Sodelujoči, ki je nagradno igro delil vsaj 1 x s svojimi prijatelji na FB prejme nagrado darilnega bona v 
vrednosti 50 eur, ki ga lahko izkoristi v celoti pri nakupu izdelka Bonpet Ampula. 

10. Objava nagrajenca 

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, v e-poštnih 
sporočilih nagradne igre in drugje, za kar od organizatorjev ne bo zahteval plačila ali odškodnine.  

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani nagradne igre, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja nagrajenca. 

11. Splošno o nagradi, nagrajencu in nagradnih ugodnostih 

Komisija bo nagrajenca preverila, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se 
nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje. 

Nagrada ali nagradna ugodnost ni izplačljiva v gotovini in ni prenosljiva na tretjo osebo. 

 
Organizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. 
V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. 

Nagrado priskrbi in izroči soorganizator. Nagrajenec od organizatorja nima pravice zahtevati izročitve nagrade. O 
načinu in kraju ter času prevzema nagrade bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko e-pošte najkasneje 
v roku 30 dni po zaključku žrebanja nagrajenca. Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval 
(npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 30 dni od prejema 
obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu 
navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.  

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. 
Akontacijo za dohodnino za nagrado kot tudi dohodnino plača nagrajenec (2. odst. 35. člena ZDavP-2) 
organizatorju je dolžan pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, 
davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu 
nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake 
nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v 
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zahtevanem roku ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je so v teh primerih (odklonitev ali 
nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do 
nagrajenca. 

Nagradno ugodnost priskrbi in izroči organizator. Sodelujoči od soorganizatorja nima pravice zahtevati izročitve 
nagradne ugodnosti. 

12. Pravila priporočanja 

Sodelujoči nagradno igro priporočajo drugim osebam (npr. prijateljem) na FB (share) in tako izpolnijo pogoj za 
sodelovanje v žrebanju.  

Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči neomejenemu številu drugih oseb.  

Organizator v nikakršni obliki ne podpirajo pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje 
nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni 
kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.  

Organizator si pridržuje pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje 
nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene 
elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posredujejo IP naslov in ostale podatke 
sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte. 

Organizator si pridržuje pravico, da izključijo sodelujočega, za čigar priporočila so prejeli vsaj eno pritožbo 
priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v nagradni igri. Organizator si tudi 
pridržujejo pravico, da izključi sodelujočega, za katerega so prejeli pritožbo, da je priporočila posredoval drugim 
osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.  

Če organizator sumi, da sodelujoči nagradno igro priporoča drugim osebam, katerih soglasja za kontaktiranje ta 
sodelujoči nima (spam), ga imajo pravico pozvati, da poda obrazložitev. V kolikor v tem primeru ta sodelujoči 
obrazložitve ne poda v roku 24 ur po poslanem pozivu ali pa poda pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, 
ga imajo soorganizatorji pravico izključiti.  

Sodelujoči priporočil ne smejo posredovati na e-poštne naslove, ki jih uporabljajo oni sami ali ki so v njihovi lasti.  

Priporočila so lahko posredovana le živim drugim osebam, in sicer lahko sodelujoči posamezni drugi osebi 
posreduje le eno priporočilo, tudi če ta druga oseba uporablja več različnih e-poštnih naslovov. Kakršnokoli 
posredovanje priporočil eni drugi osebi na več različnih e-poštnih naslovov ali posredovanje priporočil na 
neobstoječe e-poštne naslove ali posredovanje priporočil na e-poštne naslove, ki jih ne uporablja živa druga oseba, 
bo kaznovano z izključitvijo sodelujočega.  

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imajo organizator 
pravico tega sodelujočega izključiti. 

  

12. Druge določbe 

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad ter kupona niso pogojeni z nakupom katerega koli 
izdelka ali storitve. 
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Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi 
izvirala iz nagrad ali nagradne ugodnosti. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno 
igro. O tem morajo organizator preko spletne strani nagradne igre obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru 
organizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.  

 
Organizator si pridržujejo pravico 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 obveščali na 
spletni strani nagradne igre.  

14. Kje se nahajajo ta pravila 

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja v in na spletni strani nagradne igre. 

15. Promocija nagradne igre 

Organizator daje izrecno pravico, da lahko pri opravljanju svoje dejavnosti podjetje AM&PM d.o.o. uporablja to 
nagradno igro za potrebe svoje promocije in za potrebe promocije svojih poslovnih partnerjev, pri čemer bo 
upoštevalo dejstvo, da bo ob tem vsakokrat navedlo organizatorja nagradne igre in spletni naslov, kjer so 
objavljena ta pravila nagradne igre. 

Prav tako, daje organizator in soorganizator pravico, da lahko podjetje AM&PM d.o.o. posreduje in preda koncept 
nagradne igre drugemu poslovnemu partnerju pod enakimi pogoji  kot bo nagradno igro koristilo za svojo 
promocijo z namenom reklamiranja nagradne igre in pridobivanja kontaktov sodelujočih. 

 

16. Uporaba in varovanje osebnih podatkov 

Organizator bo osebne podatke skrbno varovali, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. 
RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009). 

Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglašajo, da lahko organizator in soorganizator kot upravljalci osebnih podatkov, 
podatke, ki so jih je od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene: 

 izvedba nagradne igre v vseh vidikih; 
 obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja nagrajenca; 
 objava nagrajenca na spletni strani nagradne igre; 
 objava nagrajenca v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim; 
 statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;  
 izvajanje neposrednih trženjskih akcij; 
 pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko;  
 pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih. 

 
Soorganizatorji pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam. 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih. 
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Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju 1 lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov 
soorganizatorja  (oziroma na e-poštni naslov info@bonpet.si). 

Preklic hrambe osebnih podatkov pri soorganizatorju  lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov 
soorganizatorja 2 (oziroma na e-poštni naslov info@pomona.si). 

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo uničenje osebnih podatkov sodelujočega. 

Davčna številka in davčna izpostava nagrajenca se hranijo 5 let od podelitve nagrade oziroma kolikor je to 
potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira. 

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo: 

 potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; 
 omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali 

kopiranje; 
 posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; 
 dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov; 
 izbrisati osebne podatke iz baze podatkov. 

 
Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za 
preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.  

17. Preklic sodelovanja 

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje 
sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@bonpet.si . Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi. 

18. Reševanje pritožb 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizatorji. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorji zavezujejo, da jih 
bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence. 

Odločitev soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in 
velja za vse sodelujoče. 

Datum objave teh pravil: 1. 3. 2017  

 


