
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: Pomlad na stolpu Vinarium 

1. Splošne določbe  

Nagradno igro organizira Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet 

Lendva  (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na stolpu Vinarium Lendava od 1.4.2018 

do vključno 24.5.2018.  

2. Potek in pogoji sodelovanja nagradnega natečaja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci stolpa Vinarium, ki oddajo izpolnjen listek-vstopnico z 

zahtevanimi podatki v za to namenjeno škatlo. Žrebanje nagrad bo 16. aprila  in 24. maja 2018, torej 

dvakrat v času poteka nagradne igre.  

Sodelujoči morajo izpolniti svoje podatke (ime in priimek, država ter elektronski naslov). Vsak 

udeleženec lahko sodeluje z enim izpolnjenim listkom. Šteje se, da je s posredovanjem podatkov, 

uporabnik seznanjen in se strinja s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju (v 

nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na FB strani in spletni strani Vinarium.  

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.  

Nagradna igra se zaključi 24.5.2018.  

Organizator si pridržuje pravico do sprememb terminov žrebanja in podaljšanja nagradne igre zaradi 

spremembe okoliščin oziroma drugih dejavnikov. 

3. Opis nagrad 

V vsakem žrebanju se bodo podelile 3 nagrade, skupno 6: 2 x degustacija vin za dve osebi – dnevni bar 

Vinarium; 2 x brezplačno celodnevno kopanje v Termah Lendava za dve osebi; 1 x bograč za dve osebi 

– Gostilna Kančal; 1x pogostitev za dve osebi – Lovski dom; 2 x družinska vstopnica za razstavo Marca 

Chagalla – Galerija-Muzej Lendava; 2 x celodnevna družinska izposoja koles – KC Murania. 

Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu Z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2), 

dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade.  

4. Obvestilo nagrajenca in podelitev nagrade  

Izbor nagrajenca je dokončen. Nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo prejel sporočilo po 

posamičnem žrebanju na svoj elektronski naslov. Ime nagrajenca bo objavljeno tudi na FB strani 

Vinarium Lendava. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado. V primeru, da se 

nagrajenec v roku 48 ur po poslanem obvestilu ne javi, izgubi pravico do nagrade in organizator lahko 

izbere drugega nagrajenca. Nagrajenec se bo o načinu in času prevzema nagrade dogovoril z 

organizatorjem preko elektronske pošte. 

5. Varovanje osebnih podatkov  

S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje 

in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov v RS. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradnega natečaja – Zavod za turizem in razvoj 

Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov 

organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, 

blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator nagradne igre bo osebne 

podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja. Organizator 



nagradnega natečaja jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji 

osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo RS. 

S sodelovanjem se udeleženci, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in priimek) 

ter o prejeti nagradi javno objavijo na Facebook straneh, ki so v lasti oziroma uporabi organizatorja 

nagradne igre. 

6. Odgovornost, reklamacije in reševanje sporov 

Organizator ne more vplivati na morebitne vzroke tehnične narave, ki lahko uporabnikom 

onemogočajo sodelovanje v nagradnem natečaju. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne 

sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne 

bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju 

poslala svoje izdelke in podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil 

osebni oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki 

ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za 

kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 

pristopom k tej nagradnem natečaju izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti 

za nedelovanje družabnega omrežja Facebook oziroma spletne strani ter posledice nedelovanja, ne 

glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali 

nepopolno internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe 

ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), 

organizator lahko odpove nagradni natečaj. O tem mora prek družbenih omrežij in spletne strani 

obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. 

7. Seznanjenost s pravili nagradnega natečaja 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci pristanejo na pravila nagradnega natečaja, ki so 

objavljena na Facebook strani Vinarium Lendava. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in 

sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene 

pogoje objavil na Facebook strani Vinarium Lendava. 

 

Lendava, marec 2018 


