PODRAVKA trgovsko podjetje, d.o.o.
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana
telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140,
www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu

1. Uvodne določbe
Ta pravila določajo način organiziranja in izvajanja nagradne igre »Jed po tvojem okusu« (v nadaljevanju
nagradna igra), katere organizator je družba Podravka d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,
Slovenija, matična številka: 5539064000 (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra bo potekala na spletnem mestu http://www.zlatopolje.si/ (v nadaljevanju spletno mesto) od 20.
4. 2017 do 19. 5. 2017 do 13. ure.
Namen nagradne igre je promocija Žitovih izdelkov blagovne znamke Zlato polje.

2. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci, ki so polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali
zakonitih zastopnikov. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.
V žreb za nagrade se ne morejo uvrstiti zaposleni pri organizatorju in druge osebe, ki so vključene v
organizacijo te nagradne igre.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom kakršnega koli izdelka in je za vse udeležence
brezplačno. Ker je ta storitev na voljo brezplačno, organizator ne more dati nobenih jamstev za
funkcionalnost in trajno dostopnost spletnega mesta in storitev, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za
stroške, ki jih ima sodelujoči zaradi sodelovanja v nagradni igri.

3. Način sodelovanja
V nagradni igri lahko udeleženci sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre obiščejo spletno
mesto in na njem oddajo recept. Recept uporabnik odda preko obrazca, v katerega vnese svoje osebne
podatke in podatke o svojem receptu: ime recepta, oznaka, izdelčna skupina, čas priprave, zahtevnost, opis
postopka, slika končne jedi. Vsi podatki o receptu so obvezni. Obvezni osebni podatki, ki jih organizator zbira
od sodelujočih za namene definirane v 8. točki teh pravil in pogojev so: ime, priimek in e-naslov.
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V nagradni igri se upoštevajo le prijave, ki bodo izpolnjene v skladu z navodili, navedenimi na spletnem
obrazcu. Na spletni strani bodo objavljeni in v nagradno igro sprejeti recepti, ki izpolnjujejo vse naslednje
pogoje:
o

Jed, za katero je oddan recept, ustreza tematiki nagradne igre.

o

Jed, za katero je oddan recept, vključuje najmanj en izdelek blagovne znamke Zlato polje (izdelki so
našteti na spletni strani http://www.zlatopolje.si).

o

Uporabnik odda vse zahtevane osebne podatke.

o

Uporabnik izpolni vsa polja, povezana z receptom: slika, čas priprave, zahtevnost, število oseb,
izdelčna skupina, vrsta obroka, oznake, ime jedi, sestavine, opis priprave.

o

Uporabnik označi strinjanje s pravili in pogoji in z zbiranjem in obdelavo podatkov.

o

Uporabnik ima avtorske pravice za recept, opis in fotografijo, ki jo je oddal oziroma dovoljenje avtorja
za uporabo in objavo.

o

Fotografija, ki jo uporabnik doda, je povezana z receptom.

Po tem, ko uporabnik vnese vse zahtevane osebne podatke in podatke o receptu ter potrdi, da se strinja s
pravili in pogoji nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov, se njegovi podatki zapišejo v bazo. Ko urednik
potrdi recept in ga objavi na spletni strani, uporabnik sodeluje v nagradni igri.
S prijavo udeleženec soglaša s sodelovanjem v nagradni igri, obdelavo podatkov, kot je navedeno v 8. točki
teh pravil in pogojev in objavo oddanega recepta ter uporabnikovega imena na spletu.
Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado ne glede na število oddanih receptov.

4. Podelitev nagrad
Organizator bo podelil naslednje nagrade:
Enemu (1) sodelujočemu z najboljšim receptom
Nagradni sklad: 1 x dnevna vstopnica za wellness Orhidelia v vrednosti 40,00 €
Petim (5) izžrebanim avtorjem receptov
Nagradni sklad: 5 x paket izdelkov blagovne znamke Zlato polje v vrednosti 10,00 €
Zgoraj navedena cena je maloprodajne vrednosti in vključuje DDV.
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Nagrade prejme šest (6) sodelujočih: en (1) avtor najboljšega recepta in pet (5) naključno izžrebanih
avtorjev receptov. Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih organizatorja, in sicer 25. 5. 2017, ko bo komisija
odločala tudi o najboljšem receptu.
Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec odkloni sprejem nagrade, se šteje, da nagrade
ne želi prejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.
Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

5. Žreb nagrad
Žreb petih (5) nagrajencev bo potekal 25. 5. 2017. V žreb bodo vključeni vsi, ki bodo v času nagradne igre
oddali recept, z izjemo enega najboljšega, ki ga bo izbrala komisija.
Žreb in izbor bo vodila tričlanska komisija, v sestavi dveh predstavnikov organizatorja ter enega predstavnika
sodelujočega podjetja. Komisija preveri, če izžrebani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, in o
žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
o

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,

o

se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji nagradne
igre,

V tem primeru nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrad
Seznam nagrajencev z imenom in priimkom posameznih nagrajencev se objavi na spletni strani, dodatno pa
bodo nagrajenci o nagradi obveščeni tudi prek e-pošte na naslove, ki so jih oddali za sodelovanje v nagradni
igri. Seznam bo objavljen v roku 8 dni po zaključku nagradne igre. Če se nagrajenec na e-pošto
organizatorja ne bo odzval v roku 5 dni s podatki, zahtevanimi v obvestilu, bo organizator štel, da nagrajenec
ne sprejme nagrade. Organizator bo nagrade pošiljal 14 dni po zaključku nagradne igre.
Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovo ime in priimek objavijo na spletni strani
organizatorja. Organizator bo nagrade nagrajencem poslal po pošti. Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o
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pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade ali če nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem času in
kraju, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava
nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti
prevzem nagrade.

7. Davčne obveznosti
Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine, za nagrade, ki presegajo 42
EUR z DDV, bo za nagrajence v skladu z veljavno zakonodajo odvedel organizator nagradne igre.
Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je
nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da
za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v
davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme
nagrajenca.

8. Zasebnost in varstvo podatkov
Sodelujoči soglaša, da se navedeni podatki v nagradni igri, lahko do preklica obdelujejo in segmentirajo za
namene komuniciranja ponudbe organizatorja. Udeleženec prav tako soglaša, da mu lahko organizator
pošilja osebno prilagojena obvestila o nagradni igri, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov
za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o
ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene, kot izhaja iz teh pravil, prek elektronske
pošte. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi, razen če je to
potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen,
kot je razvidno in opisano v teh pravilih.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris
svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov skladno z zakonom, in sicer
pisno na naslov organizatorja: Podravka d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana.
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9. Avtorstvo
Sodelujoči v nagradni igri neodplačno dovolijo organizatorju pravico do uporabe in objave receptov in vseh z
njimi povezanih vsebin na spletnih mestih organizatorja, ter za namene obveščanja javnosti o poteku in
rezultatih nagradne igre v lastnih medijih in drugih kanalih javnega obveščanja. Prav tako dovolijo objavo
receptov, fotografij in imena na spletnih straneh, v tiskanih in elektronskih medijih ter drugih trženjskih
orodjih, namenjenih promociji nagradne igre. Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s
tem (kar vključuje odpoved avtorskemu honorarju). Sodelujočemu pripada pravica do označbe avtorstva na
mestih, kjer je to mogoče.
Sodelujoč jamči, da so recept in vsi njegovi deli, njegovo avtorsko delo ter da z njimi ni kršil nobenih
avtorskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb.

10. Končne določbe
Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsak recept ali fotografijo, katere vsebina bo
omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali
nezakonitim dejanjem. Možnosti pritožb ni, saj ima organizator pravico, da takega recepta ne objavi na
spletnem mestu in takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in
velja za vse udeležence.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave
ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence
obveščal z objavami na spletnem mestu.
Ta pravila so dostopna na spletnem mestu http://www.zlatopolje.si/.

V Ljubljani, 31. marec 2017
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