Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri
»Kam se odpravljate na poletne počitnice?«
1. člen: Organizatorja nagradne igre nagradne igre »Kam se odpravljate na
poletne počitnice« na Facebook profilu Minicity sta podjetje Palma d.o.o.,
Mednarodno turistično podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija in Malo mesto
d.o.o., Sop., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
2. člen: Potek nagradne igre Sodelujoči uporabniki nagradne igre »Kam se
odpravljate na poletne počitnice« komentirajo Facebook poste z napisom
Nagradna igra. Vsi uporabniki, ki bodo podali komentarje bodo sodelovali v žrebu
za nagrade. Prejeli jih bodo naključno izžrebani uporabniki, in sicer s pomočjo
naključnega spletnega računalniškega žreba random.org in ob prisotnosti 3članske komisije.
3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri v nagradni igri lahko sodelujejo vsi
polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike Slovenije.
4. č len: Nagrade so praktične: Palmin plažni paket, ki vsebuje: 1x sončna očala, 1x
napihljiva žoga in 1x mini loparčki. Termini nagradne igre: od 13.6. do 17.6. 2018.
Splošni in posebni pogoji ter navodila za potovanja TA Palma so sestavni del
nagrade. Turistična agencija Palma bo podelila 3x Palmine plažne pakete.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva. Ob prevzemu
nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. Če se izkaže, da je
sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne podatke,
nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade.
5. č len: Trije nagrajenci praktičnih nagrad bodo izžrebani z računalniškim
servisom in jih bomo razglasili 18.6.2018 ob 9.00.
6. člen: Objava in informiranje treh nagrajencev bodo objavljeni na Facebook
profilu Minicity Ljubljana z imenom in priimkom. Nagrajenec s sodelovanjem v
nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in o prejeti
nagradi javno objavijo. Vsa komunikacija z nagrajencem poteka preko Facebook

profila. Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na
Facebook profilu in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne
bodo zahtevali plačila ali odškodnine.
7. člen Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do morebitnih tehničnih
napak, na katere ne more vplivati v slehernem trenutku. Organizator bo
morebitne napake skušal odpraviti v najkrajšem možnem času.
8. člen Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre,
saj je ta odvisen od naključnega računalniškega žreba.
9. člen Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po
elektronski pošti (napačna povezava in posledično neuspešna registracija, spam
filtri …) in druge napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi
pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek
nagradne igre.
11. č len Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade
odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je
organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti in pridobi pravico,
da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.
12. č len Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, č e
ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni
izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil prevzema nagrade. Organizator
lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z žrebom (rezervni
izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade,
lahko organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in
presoji.
13. č len: Varovanje osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri udeleženci
nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in uporabo podatkov v
trženjske namene in dovoljujejo, da organizator nagradne igre obdeluje vaše
podatke skladno s slovensko in evropsko zakonodajo.
15. člen S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne
igre. 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 profilu Turistične agencije Palma.
16. č len Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni
izključno predstavniki podjetja Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje, ki
za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno
službo.
17. č len Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče
rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.
V Celju, 13. 6. 2018

