Pravila in pogoji za sodelovanje v „Nagradni igri Mesti avto“

1. člen
Družba Aritmija d. o. o. (v nadaljevanju: organizator), Cafova ulica 2, 2000 Maribor, družba registrirana kot
oglaševalska agencija, identifkacijska št. za DDV: SI 47078120, matična št. družbe: 3326357, ob uvedbi
novega mestnega avta prireja nagradno igro z naslovom: „Nagradna igra Mesti avto“ na območju Maribora,
z znanimi nagradami (v nadaljevanju: nagradno igro), ki bo potekala od 8. 12.2017 do 21.12.2017, ter določa
pravila in pogoje za sodelovanje v navedeni nagradni igri.
2. člen
Nagrade v tej nagradni igri so: 1. nagrada: kuponska vozovnica za 100 voženj z mestnim avtobusom
Marprom; 2. nagrada: kuponska vozovnica za 60 voženj z mestnim avtobusom Marprom; 3. nagrada:
kuponska vozovnica za 20 voženj z mestnim avtobusom Marprom.
3. člen
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fzična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: - je državljan
Republike Slovenije, rezident Republike Slovenije ali državljan države članice Evropske unije, in pravilno odda
svoj glas preko spleta na spletni strani mestniavto.maribor.si ali preko glasovnice na letaku, z osebnimi
podatki, vključno z naslovom bivanja. Z oddajo glasovnice preko spleta ali na letaku, udeleženec sprejme
pravila in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
4. člen
Nagradna igra bo potekala tako, da bo vsak udeleženec , ki želi sodelovati v „Nagradni igri Mestni avto“
oddal svoj glas za predlagano ime novega mestnega avta preko spleta na mestniavto.maribor.si ali preko
glasovnice na letaku, ki se bo delil v času trajanja nagradne igre oziroma do 21.12.2017 Glasovi preko spleta
in na glasovnicah se bodo zbirali od 8. 12. 2017 do 21.12.2017. Udeleženec nagradne igre sme v času teka
nagradne igre sodelovati z več glasovnicami preko letaka ali spleta, ter je lahko izžreban večkrat, kar pomeni,
da ima pravico do več nagrad. Organizator bo upošteval tiste glasove in glasovnice, ki jih bo prejel do dne
21.12.2017. Za prepozne ali nepopolno oddane glasove preko spleta in glasovnice, ali za pravilne prijave, ki
niso bile prejete ali dostavljene, organizator ne more prevzeti odgovornosti. Vse takšne prijave bodo
obravnavane kot neveljavne. Družba Aritmija d. o. o. lahko zamuja z izvedbo igre ali jo prekine, če gre za višjo
silo, ki bi lahko ovirala pravilni potek igre.
5. člen
Žrebanje prvih treh nagrad bo potekalo dne 22.12.2017 v komisiji predstavnikov organizatorja, ki bo
zapisniško spremljala žrebanje. Pred žrebanjem organizator poskrbi za tisk elektronsko oddanih glasovnic in
jih skupaj z ostalimi glasovnicami pripravi za žrebanje. Žrebanje poteka tako, da predstavnik organizatorja
med vsemi pravočasno prispelimi glasovnicami izvleče glasovnico naključnega izžrebanca in preveri
pravilnost izžrebane glasovnice. V kolikor je le ta neveljavna, se žrebanje ponovi. Žrebanje poteka tako, da se
najprej izžreba tretja nagrada, nato druga in kot zadnja prva nagrada. Žrebanje je dokončno. Pritožbe zoper
žreb niso možne.
6. člen
Uslužbenci organizatorja nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), člani
komisije in njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri.
Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna
prijava bo neveljavna.

7. člen
Prve tri nagrade bodo dobitnikom predane na način, ki bo predhodno dogovorjen po telefonu, elektronski
pošti ali na samem kraju žreba. Nagrajenci bodo o tem pisno obveščeni po pošti. V obvestilu o prevzemu
nagrade organizator določi datum, ki ne bo krajši od 30 dni, do katerega je možen prevzem nagrade. V
kolikor se izžrebanci do postavljenega datuma ne bodo zglasili v prostorih organizatorja oz. se z
organizatorjem ne bodo dogovorili o drugi možnosti predaje nagrade, do nagrade ne bodo upravičeni.
Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene.
Če nagrajenec ni polno poslovno sposoben, mora v roku za prevzem nagrade predložiti odobritev zakonitega
zastopnika, saj v nasprotnem primeru ni upravičen do nagrade in ostane njegova nagrada nepodeljena.
8. člen
Nagrajenec je dolžan organizatorju na njegov poziv v postavljenem roku sporočiti podatke za plačilo
akontacije dohodnine v obliki davčnega odtegljaja. Če nagrajenec teh podatkov ne sporoči pravočasno, ni
upravičen do nagrade in ostane njegova nagrada nepodeljena.
9. člen
Nagrada ni prenosljiva. Akontacijo dohodnine plača organizator v obliki davčnega odtegljaja. Morebitne
druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec sam. Nagrajenec krije tudi vse
stroške povezane s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.). Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec
identifcirati z osebnim dokumentom.
10. člen
Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal za namene izvedbe nagradne igre,
podeljevanja nagrad v nagradni igri in preverjanja plačila akontacije dohodnine. Organizator se zavezuje, da
bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Dobitniki soglašajo, da lahko družba Aritmija d. o. o. objavi njihova imena, fotografje ali posnetke
in jih uporablja v reklamne namene. Pisno soglasje bo sklenjeno ob izročitvi nagrade. Če nagrajenec ne
podpiše tega soglasja, izgubi svoje pravice do nagrade. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator
nagradne igre.
11. člen
Pravila nagradne igre se nahajajo na sedežu organizatorja, na spletnem naslovu mestniavto.maribor.si, prav
tako jih prejmejo tudi tisti sodelujoči, ki oddajo svoj glas z glasovnico na letaku. Šteje se, da s sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vsa pravila in pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so
obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad ter za vse
udeležence, ki z izpolnitvijo prijavnic priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v
Mariboru. Pravila pričnejo veljati dne 8.12.2017 s pričetkom nagradne igre in objavo na spletni strani
mestniavto.maribor.si.

Maribor, 8. 12. 2017

Aritmija d.o.o.

