1. ČLEN
Organizator nagradne igre »Diagonala 335« je Društvo SIMA, Arnolda Tovornika 17, 2000 Maribor. Nagradno
žrebanje igra poteka od 13. 06. 2018 do vključno 17. 06. 2018 na družabnem omrežju Facebook na naslovu
www.facebook.com/diagonala335 in na promocijskih točkah v Celju, Ljubljani, Kopru in Portorožu na dan
dogodka, 16. 06. 2018, ali pa izpolnijo obrazec na spletni strani diagonala.si. Nagradno žrebanje ni sponzorirana
s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v
nagradnem žrebanju, prejmejo organizator nagradnega žrebanja in podjetja, ki prispevajo nagrade.
2. ČLEN
Pravila o poteku nagradnega žrebanja bodo objavljena na spletni strani diagonala335.si.
3. ČLEN
V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe), starostne omejitve ni. V
nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se pridružijo Facebook strani www.facebook.com/diagonala335, kjer
všečkajo stran, odgovorijo na vprašanje in nam pošljejo svoje osebne podatke (ime, priimek, e-mail naslov) ali
izpolnijo obrazec na spletni strani diagonala335.si.
Nagradno žrebanje se zaključi 17. 06. 2018 ob 23.59. Nagrade bomo naključno izžrebali in razglasili izžrebane
nagrajence preko FB socialnega omrežja v času trajanja nagradne igre. Med vsemi, ki bodo svoj kupon oddali
na promocijskih točkah, bomo nagrade žrebali ter razglasili rezultate preko FB socialnega omrežja z objavo
imena osebe ter jih obvestili po elektronski pošti, najkasneje do 19.6.2018.
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s profila, s katerim so sodelovali v
nagradni igri ali osebno ime na Facebook strani www.facebook.com/diagonala335.
4. ČLEN
Žrebanje nagrad ne bo javno in bo potekalo najkasneje 19. 06. 2018. Izžrebane bodo naslednje nagrade:
- 1x nočitev z zajtrkom v Stari Šoli Korte v obdobju od 15.9. do 31.11. ob predhodni rezervaciji
na info@stara-sola.com
- 1x Nočitev za 2 osebi v Hiškah slovenske Istre
- 2x mesečna vadba joge Omyoga.si v vrednosti 30 eur
- 1x 30 min masaža Darinka Brešar
- 3x 30 min Army masaše Armoni
- Darilni bon v vrednosti 50 eur Armoni
- 2x nedeljsko kosilo v Amfori na Ptuju
- 6x pizza po izbiri v Amfori na Ptuju
- Bioterapija po metodi Zdenka Domančića – Nataša Strašek
- Astrolosko svetovanje: iz pozicije planetov v času vačega rojstva vam odčitam vas in vaše delovanje –
Nataša Strašek
- Masažni gel iz divjega kostanja – Nataša Strašek
- Center modrosti podarja bon za antistresno energijsko terapijo v Ljubljani.
- Center modrosti podarja paprika gel za utrujene noge.
- 2x nagrada(posamezno): medicinska ali diabetična pedikura v trajanju 60 min – Zavod pod mavrico
- 2xnagrada (posamezno): masaža ali limfna drenaža v trajanju 60 min – Zavod pod mavrico
- 1x tekoči klorofil Synergy
- 2x bon za vikend kosilo v gostišču in pizzeriji Grof
- 1x Bon za individualno pilates vadbo Zdravje 365
- 1x Bon za Breussovo terapijo za sprostitev hrbtenice Zdravje 365
- 2x 1 ura inštrukcij iz matematike, fizike, mehanike ali elektrotehnike v Mariboru, ProConsilium
- 5x majice Lušt
- 2x bon za osnovni servis kolesa Gizo

-

1x Proargy9 (30 vrečk) - Metka Kenda s.p
Praktične nagrade Remax

5. ČLEN
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani www.facebook.com/diagonala335. Pred izročitvijo nagrad
mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke:
Facebook uporabniško ime, ime in priimek, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko, v
kolikor gre za obdavčen dobitek. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade
prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.
Nagrado prejme dobitnik po pošti, poštnino krije dobitnik nagrade sam.
6. ČLEN
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) davčni zavezanec. Akontacija
dohodnine po stopnji 25% od bruto vrednosti nagrade bremeni nagrajenca, katero je nagrajenec zavezan plačati
pred prevzemom nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme
nagrajenca. Pred prevzemom nagrade je dolžan organizatorju oz. pokrovitelju nagradne igre predložiti:
- davčno številko
- osebne podatke
- potrdilo o plačilu akontacije dohodnine.
Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR.
7. ČLEN
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori,
povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da
organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in
koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin,
na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. V takšnem primeru
udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Udeleženec soglaša, da lahko organizator vse podatke
iz prijavnice objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh dogodka, na socialnih omrežjih,
vključno s fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali posebno dovoljenje
udeleženca. Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali
stroške, ki bi nastali v zvezi z udeleženčevim sodelovanjem na dogodku.
8. ČLEN
Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili nagradnega žrebanja. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik
posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri »DIAGONALA 335« v skladu s pogoji sodelovanja v nagradnem
žrebanju, se posameznik podaja svojo prostovoljno privolitev, da bo organizator osebne podatke udeležencev
uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007).
Vsi sodelujoči podajajo svojo prostovoljno privolitev za uporabo njihovih osebnih podatkov skladno s pravili
nagradnega žrebanja, in sicer
- da Društvo SIMA moj e-naslov obdeluje in uporablja za namene neposrednega obveščanja o aktivnostih
društva po elektronski pošti do preklica.
- da Društvo SIMA moj e-naslov posreduje podjetjem, ki so prispevala nagrade, da me obveščajo o svoji
ponudbi.
Svoje privolitve lahko v vsakem trenutku neposredno prekličem preko elektronske pošte ali s klikom na
povezavo v vsakem prejetem obvestilu.
Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah
neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o
varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007) ter splošno uredbo GDPR. S prijavo na prireditev

udeleženec podaja svojo prilolitev z uporabo osebnih podatkov za namene pošiljanja elektronskih sporočil na
posredovani elektronski naslov udeleženca s strani organizatorja in sodelujočih podjetij, pri čemer takšna
sporočila ne štejejo za neželeno elektronsko pošto glede na veljavno področno zakonodajo.
V Mariboru, 13.6.2018

