PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„EMILOV SKRITI ZAKLAD 2022“
1. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „EMILOV SKRITI ZAKLAD 2022“ (v nadaljevanju: nagradna
igra), ki se izvaja na Poti med krošnjami Pohorje na Rogli.
(2) Organizator nagradne igre je Pot med krošnjami Pohorje d.o.o. Namen nagradne igre je promocija in trženje
Poti med krošnjami Pohorje na Rogli.
(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh www.potmedkrosnjamipohorje.si.
2. člen
TRAJANJE NAGRADNE IGRE
(1) Nagradna igra traja od 19. 2. 2022 do 19. 9. 2022.
3. člen
POGOJI SODELOVANJA
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo državljani ali rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Mlajše
osebe od 18 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.
(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi Pot med krošnjami Pohorje d.o.o. Prav tako v nagradni
igri ne smejo sodelovati osebe, ki na podlagi kakršnega koli razmerja (pogodba, študentska napotnica ipd.)
sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.
(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
4. člen
NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
(1) Sodelujoči se k sodelovanju v nagradni igri prijavijo na način, da pravilno zapišejo skrito geslo in izpolnijo vse
zahtevane podatke na nagradnem letaku, ki ga prejmejo ob nakupu vstopnice za obisk Poti med krošnjami
Pohorje. Skrito geslo sodelujoči odkrijejo s pravilnimi odgovori na vprašanja, ki so zastavljena na posebej
označenih tablah »Emilov skriti zaklad«, ki se nahajajo na vidnih mestih na Poti med krošnjami Pohorje. Letak z
izpolnjenimi podatki in skritim geslom sodelujoči oddajo v posebej označeno škatlo za nagradno igro, ki se nahaja
ob izhodu s poti pred Trgovino s spominki Poti med krošnjami. Izpolnjeni letak lahko sodelujoči oddajo le v času
obratovanja Poti med krošnjami (delovni čas je objavljen na spletni strani organizatorja).
(2) Nakup vstopnice za obisk Poti med krošnjami ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Oseba se lahko v
nagradno igro prijavi tudi tako, da nariše risbico z motivom »Veveriček Emil in njegov skriti zaklad« ter risbo z
vsemi obveznimi podatki odvrže v označeno škatlo za nagradno igro, ki se nahaja pri blagajni v Trgovini s spominki
Poti med krošnjami. Na risbi, ki jo sodelujoči odda, morajo biti jasno in čitljivo navedeni sledeči podatki: ime,
priimek, ulica, hišna številka in kraj stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonska številka. Z oddajo risbice s
podatki se sodelujoči strinja z vsemi pogoji te nagradne igre. Risbice s podatki lahko sodelujoči oddajo le v času

obratovanja Poti med krošnjami (delovni čas je objavljen na spletni strani organizatorja).
(3) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.
(4) Med vsemi pravilno in v celoti izpolnjenimi nagradnimi letaki in med vsemi oddanimi risbicami s podatki bo
organizator izžrebal nagrajence.
5. člen
NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
(1) Nagrade so vstopnice za obisk Poti med krošnjami Pohorje. Organizator bo v sklopu nagradne igre skupno
podelil:
 7 x 1 LETNO DRUŽINSKO VSTOPNICO (skupno 7 letnih družinskih vstopnic)
Vrednost posamezne letne družinske vstopnice znaša 87 €. Posamezna letna vstopnica velja za 2 odrasla in za 1‐4
otroke, mlajše od 14 let.
 7 x 3 DRUŽINSKE VSTOPNICE (skupno 21 družinskih vstopnic)
Vrednost posamezne družinske vstopnice znaša 29 €. Posamezna družinska vstopnica velja za 2 odrasla in za 1‐4
otroke, mlajše od 14 let.
 7 x 6 VSTOPNIC ZA ENO OSEBO (skupno 42 vstopnic za 1 osebo)
Vrednost vstopnice za eno odraslo osebo znaša 11 €.
(2) Žrebanje nagrajencev se tekom nagradne igre izvede sedemkrat:
‐ prvo žrebanje se izvede 20. 3. 2022;
‐ drugo žrebanje se izvede 20. 4. 2022;
‐ tretje žrebanje se izvede 20. 5. 2022;
‐ četrto žrebanje se izvede 20. 6. 2022;
‐ peto žrebanje se izvede 20. 7. 2022;
‐ šesto žrebanje se izvede 20. 8. 2022;
‐ sedmo žrebanje se izvede 20. 9. 2022.
V posamezni žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo pravilno in v celoti izpolnjene obrazce na nagradnem
letaku ali risbice s podatki oddali do vključno 19. dne v posameznem mesecu žrebanja (torej do 19. marca, do 19.
aprila, do 19. maja in tako dalje vse do 19. septembra).
Na vsakem žrebanju bo izžrebanih 10 nagrajencev za sledečih 10 nagrad: 1 x letna družinska vstopnica,
3 x družinska vstopnica, 6 x vstopnica za 1 osebo.
(3) Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja, in sicer z naključnim izvlekom nagrajencev izmed vseh prejetih
nagradnih letakov in risbic. Žrebanje bo izvedla 3‐članska komisija organizatorja nagradne igre. Zapisnik o
nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter
se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa. Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba.
Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.potmedkrosnjamipohorje.si, in sicer v roku enega
dneva po izvedbi posameznega žrebanja (to je 21. 3. 2022, 21. 4. 2022 in tako dalje do 21. 9. 2022).
(4) Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh organizatorja, na
Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo
zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu
koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

(4) Organizator bo nagrajence o prejemu nagrade obvestil preko navedenega elektronskega naslova v roku 3
delovnih dni od dneva žrebanja. Za podelitev nagrade mora nagrajenec preko elektronske pošte potrditi
identiteto z osebnim dokumentom in zagotoviti podatke za odmero dohodnine. V primeru, da nagrajenec v roku
7 delovnih dni od poziva organizatorja za pridobitev podatkov ne bo oddal popolnih podatkov, potrebnih za
predajo nagrade, do nagrade ne bo upravičen in nagrada ne bo podeljena. Prav tako se nagrada ne podeli, če se
ugotovi, da je nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke. Organizator v tem primeru nima več nobenih
obveznosti do nagrajenca in lahko svobodno razpolaga z nagrado.
(5) Nagrada bo posameznim nagrajencem izdana s strani organizatorja in v fizični obliki kot vstopnica po pošti
poslana na dogovorjeni naslov. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade
(potne stroške ipd.).
(6) Nagrada ni prenosljiva in je ni možno izplačati v denarju, izkoristiti pa se mora v navedenem datumu, ki ga ob
predaji nagrade določi organizator.
(7) Vrednost nagrade »Letna družinska vstopnica« predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108.
členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v
imenu in za račun nagrajencev po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona
o davčnem postopku. Nagrajenec se s prejemom nagrade zaveda, da je lahko s tem uvrščen v višji dohodninski
razred in v tem primeru vso finančno odgovornost in posledice nosi sam.
(8) Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in
nespremenljive.
6. člen
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
(1) Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e‐naslov sodelujočega (v nadaljevanju osebni
podatki), ki jih ta navede v obrazcu letaka ali na oddani risbici pri prijavi na nagradno igro, obdeloval za izvedbo
nagradne igre in namene neposrednega trženja. V primeru, da bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo
organizator ime in priimek udeleženca objavil na spletnih straneh www.potmedkrosnjamipohorje.si in na svojih
družbenih omrežjih.
(2) Organizator nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP‐1) (Ur. l. RS, št 94/2007‐UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007‐
UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).
(3) V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna
privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni
podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu prijave v nagradno igro: z oddajo
izpolnjenega nagradnega letaka ali risbice.
(4) Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP‐1), da organizator igre hrani podatke sodelujočih in jih
obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o
svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno
varoval in uporabljal v skladu z ZVOP‐1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval
ali razkril tretjim osebam.
(5) Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi
pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma
potrdila Evropska Komisija).
(6) Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s
strani sodelujočih. Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma
kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci se bo hranila skladno z
ZVOP‐1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje Pot med
krošnjami Pohorje d.o.o. hranilo za čas 3 let, in sicer do 21. 9. 2025. Po navedenem roku organizator nagradne
igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.
(7) Udeležencem nagradne igre so skladno z ZVOP‐1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli v
času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e‐poštni naslov
marketing@potpohorje.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočo izloči iz nagradne igre.
(8) Udeleženec nagradne igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo
uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na e‐naslov marketing@potpohorje.si.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki prenehali uporabljati za namene
neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve
udeleženec ne nosi nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
7. člen
DODATNE INFORMACIJE O NAGRADNI IGRI
(1) Vse morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov
marketing@potpohorje.si. Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se
zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo
organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.
(3) Organizator ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere
organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem preko lastne spletne
strani in družbenih omrežij obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za
vse udeležence.
(4) Pravila nagradne igre začnejo veljati 19. 2. 2022.

Rogla, 18. 2. 2022

