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Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »Z Jelovico brezplačno v Planico«
1. Organizator nagradne igre
Nagradno igro organizira podjetje Jelovica d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju
organizator).
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 8.3.2016 do vključno 13.3.2016 na sejmu Dom v Ljubljani.
3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
S podpisom sodelujoči potrjuje sodelovanje in seznanjenost s pravili nagradne igre in se strinja, da ga
obveščamo o novostih, akcijskih ponudbah, nagradnih igrah in drugih promocijskih dejavnostih
podjetij v skupini Jelovica in v skladu z določili dovoljuje uporabo podatkov za ta namen.
Posredovanje teh podatkov tretjim osebam ni dovoljeno. V nagradni igri lahko sodelujejo samo
fizične osebe. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev
oz. zakonitih zastopnikov.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih, ki so neposredno povezana z nagradno igro
in njihovi ožji družinski člani (velja za organizatorja).
4. Nagrade
Organizator podeljuje šest (6) brezplačnih vstopnic za ogled finalnih tekem v smučarskih skokih v
Planici med 18. in 20. marcem 2016. Za vsak tekmovalni dan organizator podeli po dve (2) brezplačni
vstopnici.
5. Žrebanje, objava in obveščanje o nagrajencih
Žrebanje nagrad bo 14.3.2016 v prostorih podjetja Jelovica d.d. na Delavski cesti 24, 4208 Šenčur. V
njem sodelujejo vsi izpolnjeni in podpisani kuponi.
Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletnih straneh www.jelovica.si. Rezultati so dokončni in
pritožba nanje ni mogoča. Dobitniki bodo o prejemu nagrad obveščeni po pošti na naslov, naveden
na nagradnem kuponu, najkasneje v 3 delovnih dneh po zaključku žrebanja. Nagrad ni mogoče
zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v
nagradni igri.
6. Davki od nagrad
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino,
organizator plača akontacijo za prejeto nagrado. V ta namen bodo morali nagrajenci pred predajo
nagrade organizatorju posredovati ustrezne potrebne podatke.
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