
Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »Vikend paket v Dolenjskih 
toplicah« 
 
1. Kdo prireja natečaj in nagradno igro 
 
Organizator natečaja in nagradne igre »Vikend paket v Dolenjskih toplicah« je podjetje Rimarket 
d.o.o., Jurjevica 50, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: organizator). 
 
2. Kdaj potekata nagradna igra in natečaj 
 
Nagradna igra, ki bo potekala od 05.08.2010 do 15.10.2010 na spletni strani http://www.ribnican.si. 
 
3. Namen nagradne igre 
 
Namen nagradne igre je promocija ponudbe v spletni trgovini www.ribnican.si 
 
4. Definicija pojmov 
 
V teh pravilih nagradne igre se uporabljajo sledeči pojmi: 

 Sodelujoči: Kot “sodelujoči” se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani nagradne igre ali 
preko priporočitvenih e-mail sporočil v okviru nagradne igre sodeluje v nagradni igri. 

 Priporočevalec: Kot “priporočevalec” se definira sodelujoči, ki je nagradno igro priporočil 
drugi osebi, z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru te nagradne igre. V 
pravilih nagradne igre se beseda “priporočevalec” uporablja v neposredni zvezi z dejanjem 
priporočanja nagradne igre, ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je nagradno igro 
priporočila, in osebo, ki ji je nagradna igra bila priporočena. 

 Priporočeni prejemnik: Kot “priporočeni prejemnik” se definira oseba, ki ji je bila nagradna 
igra priporočena s strani priporočevalca. “Priporočeni prejemnik” še ni “sodelujoči”, temveč je 
le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v nagradni igri. 

 Priporočeni sodelujoči: Kot “priporočeni sodelujoči” se definira sodelujoči v nagradni igri, ki 
se je v nagradno igro vključil po priporočilu “priporočevalca”, in sicer z odzivom na njegovo e-
poštno priporočilo. 

 Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

5. Kdo lahko sodeluje 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne 
osebe lahko sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. Zaposleni v 
družbi Rimarket ter njihovi ožji družinski člani niso upravičeni do nagrad. 
 
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.ribnican.si, in sicer se poleg nagrade objavi ime in 
priimek nagrajenca. Nagrajenci bodo obveščeni tudi prek e-poštnega naslova, ki so ga navedli ob 
prijavi. Nagrajenci s sodelovanjem v nagradnem kvizu soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter 
prejete nagrade javno objavijo. 
 
 
6. Sodelovanje 
 
K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo prek spletne strani http://www.ribnican.si oziroma prek 
oglasnega sporočila na spletni strani http://www.najdi.si . V nagradni igri bodo v skladu s temi pravili 
sodelovali vsi udeleženci, ki bodo svoj odgovor na zastavljeno vprašanje oddali in nato prijavo k 
nagradni igri tudi potrdili z izbiro povezave, ki jo bodo prejeli po elektronski pošti do vključno 
15.10.2010 do 24. ure. Prijava k nagradni igri je veljavna le, če udeleženec posreduje vse obvezne 
podatke (podatek o imenu in priimku in e-poštnem naslovu je obvezen).  



 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje 
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter 
pošiljanje periodičnih obvestil za trženjske namene. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov 
družbi Rimarket udeležencem zagotavljata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se 
uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil. 
 
Družba Rimarket se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke varovala zase v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov.  
 
7. Udeleženci 
 
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z več istimi e-poštnimi naslovi (v bobnu za žrebanje je 
lahko ista e-pošta udeleženca večkrat zavedena, a maksimalno 3 - krat). Prvi zapis e-poštnega 
naslova udeleženca v boben za žrebanje se zavede ob potrditvi e-poštnega naslova, ki ga udeleženec 
prejme po oddanem odgovoru na zastavljeno vprašanje. 
 
Druga prijava istega e-poštnega naslova udeleženca v boben za žrebanje se lahko zavede le, v 
kolikor že prijavljeni udeleženec priporoči nagradno igro trem različnim, veljavnim e-poštnim naslovom. 
Enako velja še za tretjo prijavo istega e-poštnega naslova v boben za žrebanje. 
 
8. Zakluček nagradne igre 
 
Po zaključku nagradnega kviza se žreba nagrada: 
 
Izžrebani udeleženec (nagrajenec) bo za nagrado prejel vikend paket v  Dolenjskih toplicah za dve 
osebi.  
  
Stroške prevoza od bivališča do Dolenjskih toplic krije nagrajenec sam.  
 
Akontacijo dohodnine krije Rimarket d.o.o.. 
 
8. Žrebanje 
 
Žrebanje bo potekalo z naključno računalniške izbiro s seznama sodelujočih (boben za žrebanje) v 
nagradni igri. 
 
Organizator o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se navede: 
- datum in kraj žrebanja,  
- število vseh pravočasno prejetih veljavnih e-poštnih naslovov,  
- izpis računalniškega programa žrebanja, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije takoj po 
opravljenem žrebanju,  
- e-poštni naslov izžrebanca z imenom in priimkom  
- zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju. 
 
 
Po izvedenem žrebu organizator ugotovi, kateri e-poštni naslov udeleženca je bil izžreban za nagrado. 
Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba. 
Nagrajenec bo obveščen o nagradi po elektronski pošti na naslov, ki ga je navedel v postopku prijave 
na nagradno igro. 
 
Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec organizatorju posredovati svoj naslov ter davčno številko, 
sicer nagrade ne more prevzeti. 
 
Če se nagrajenec ne javi organizatorju igre v 30 dneh po obvestilu, se šteje, da se je nagradi 
odpovedal in se za to nagrado ne določi novega nagrajenca. Nagrajenec mora upoštevati določila teh 
splošnih pogojev nagradne igre. Če se ugotovi, da nagrajenc ne ustreza merilom ali ne izpolnjuje 
pogojev teh splošnih pogojev nagradne igre, se mu nagrada ne podeli in ta ostane v lasti družbe 
Rimarket. 



 
 
Nagrad v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za njihovo denarno protivrednost ali kakršno koli 
drugo nagrado, niti jih ni mogoče odstopiti tretjim osebam. Družba Rimarket si v primeru višje sile ali 
utemeljenih okoliščin pridržuje možnost zamenjave podeljenih nagrad za druge nagrade enake 
vrednosti.  
 
Nagrajenec se odpoveduje vsem zahtevkom, ki izvirajo ali bi lahko izvirali iz prejetih nagrad. 
Nagrajenci se obvezujejo, da ne bodo uveljavljali odgovornosti družbe Rimarket glede nagrad, še 
zlasti glede njihove predaje, stanja in kakovosti.  
 
Družba Rimarket si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
 
- se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali  
- se ugotovi, da izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v 
nasprotju s temi pravili. 
 
9. Pravila 
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem 05.08.2010. 
 
V Ribnici, dne 05.08.2010 
 


