PRAVILNIK O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNE IGRE
KOLO SREČE
1. ČLEN: SPLOŠNO
Organizator nagradne igre kolo sreče je Mlekarna Planika, Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid.
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v Marketu Planika, Gregorčičeva 32, 5222
Kobarid.
Nagradna igra poteka od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2.

ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Celotni nagradni sklad znaša:
1.
2.
3.
4.
5.

70 kos Eko jogurt Planika po 1,03€ na kos, v skupni vrednosti 72,10€,
150 kos Kava v Bife Planika po 1,10€ na kos, v skupni vrednosti 165,00€,
70 kos Kefir Planika po 0,94€ na kos, v skupni vrednosti 65,80€,
15 kos Maslo Planika po 2,19€ na kos, v skupni vrednosti 32,85€,
150 kom vstopnic za brezplačen obisk muzeja OD PLANINE DO PLANIKE po 3,00€ na kom, v
skupni vrednosti 450,00€,
6. 5 kos sir Dobra misel (cca. 0,7 kg) po 11,99€ na kg, v skupni vrednosti 35,97€,
7. 150 kom sladoled v Bife Planika po 1,20€ na kom, v skupni vrednosti 180,00€,
8. 70 kos Whej – sirotkin napitek po 0,89€ na kos, v skupni vrednosti 62,30€.
Celotni nagradni sklad se lahko spreminja glede na razpoložljivost artiklov oz. doživetij v posameznem
letnem času.
Nagrade bodo podeljene na eni napravi »Kolo sreče«, ki bo v Marketu Planika, Gregorčičeva 32, 5222
Kobarid.
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na
drugo osebo.
3. ČLEN: PRAVICA DO SODELOVANJA
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi kupci v Marketu Planika, katerih enkraten račun za nakup
izdelkov v Marketu Planika presega 30,00 €.
4. ČLEN: NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času od vključno 1.1.2020 do vključno 31.12.2020, pri napravi
v Marketu Planika poskenirajo črtno kodo računa, ki presega 30,00€.
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V nagradni igri je možno sodelovati le z originalnim fizičnim računom, izdanim na blagajni v Marketu
Planika.
Na kolesu sreče, ki ga ponazarja naprava, se pri doseženem rezultatu zasliši zvok mukanje krave.
Rezultat je lahko ena od nagrad, ki je navedena v 2. členu tega pravilnika ali »Več sreče prihodnjič«,
pri čemer sodelujoči ne prejme nobene nagrade.
Ko sodelujoči zadene nagrado, se s kuponom iz naprave oglasi pri blagajni v Marketu Planika, v bifeju
Planika ali muzeju OD PLANINE DO PLANIKE.
Veljavni so le originalno natisnjeni kuponi na posebnem papirju, ki ga izda naprava »Kolo sreče«.
Fotokopirani ali kako drugače reproducirani kuponi niso veljavni.
Vsak posameznik lahko v času trajanja nagradne igre prejme več nagrad.
Uporaba drugih računov je strogo prepovedana. Udeleženca, ki se posluži takšnih dejanj, se iz
nagradne igre izključi. V primeru, da udeleženec z uporabo napačnega računa napravo blokira in s
tem organizatorju povzroči škodo na napravi, je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s temi pravili nagradne igre.

5. ČLEN: POTEK ŽREBANJA NAGRADNE IGRE
Podelitev nagrad poteka avtomatsko in naključno v Marketu Planika vsak delovni dan v odpiralnem
času v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Rezultati podeljevanja nagrad so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. ČLEN: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
Organizator si pridržuje pravico izključiti udeležence iz nagradne igre brez opozorila v primeru:
-

Kršitve pogojev sodelovanja v nagradni igri,
Sodelovanja v imenu tretjih oseb z njihovo vednostjo ali brez,
Uporabe nedovoljenih in nezakonitih pripomočkov,
Kakršne koli nedovoljene manipulacije.

Kot nedovoljen in nezakonit pripomoček se štejejo vsa sredstva in računi, ki niso bili izdani s strani
organizatorja nagradne igre. Organizator nagradne igre za vsako nagrado izda kupon vnaprej
določene oblike, vsebine in materiala. Sodelujoči kupon prejme, ko ga izda naprava, na kateri je
poskeniral svoj račun. Fotokopirani ali kako drugače reproducirani računi niso veljavni. Organizator
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nagradne igre je do sodelujočega v nagradni igri, ki je uporabil nedovoljen kupon, prost vseh
obveznosti iz naslova tega kupona.
V primeru izključitve udeležencev lahko organizator zahteva povrnitev nagrade.
7. ČLEN: OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD
Organizator nagradne igre vsakega dobitnika nagrade o nagradi obvesti takoj po skeniranju kode s
svetlobno osvetlitvijo prekata na kolesu sreče. V primeru nagrade sodelujoči iz naprave prejme
nagradni kupon, s katerim se oglasi pri blagajni Marketa Planika, bifeju Planika ali muzeju OD
PLANINE DO PLANIKE.
Prevzem je možen le s predložitvijo originalnega nagradnega kupona.
Če nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 7 dni od prejetja kupona, izgubi pravico do nagrade in
organizator nagradne igre je do takšnega nagrajenca prost vseh obveznosti.
Prejemnik nagrade se nagradi odpove tako, da svoje nagrade ne prevzame.
Če katera koli nagrada ne bo podeljena ali ne bo prevzeta v navedenem roku, se ta nagrada ne podeli
(ponovno žrebanje se ne izvede) in jo lahko organizator porabi v druge marketinške namene.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 –
odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem
zakonu. Plačilo in izvedbo plačila akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove opravi
organizator nagradne igre, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo pa
gredo v breme nagrajenca. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini
prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.
Akontacije dohodnine, v skladu s 282. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2, Uradni list RS,
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU,
40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) organizatorju nagradne igre ni potrebno odtegniti in plačati, če
je izračun le-te nižji od dvajset evrov (20,00 EUR). V davčno osnovo se ne všteva dobitka, če vrednost
dobitka ne presega 42 evrov.
8. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Mlekarna Planika d.o.o. se zavezuje spoštovati najvišje standarde varstva osebnih podatkov,
določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim
zakonom o varstvu osebnih podatkov.
V tej nagradni igri se osebni podatki udeležencev in nagrajencev ne zbirajo.
9. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
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Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične težave, na katere nima vpliva (npr. izpadi omrežja
ali električne energije), ali nedosegljivost strežnika.

10. člen: KONČNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1.1. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na
vpogled na spletni strani www.mlekarna-planika.si in pri blagajni marketa Planika.
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 svoji spletni strani in pri
informacijah.
Sodelovanje v nagradni igri pomeni pristanek na vsa določila tega pravilnika. Vse morebitne
nejasnosti glede razlage tega pravilnika in nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator.
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in ki jih ne bi bilo mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

Kobarid, 1.1.2020

Mlekarna Planika d.o.o.
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