
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NA FACEBOOKU:  
 
Podarjamo knjigo s seznama TOP 5 KNJIG POLETJA 2020 po izboru 
MIND! 
 

1. ORGANIZATOR 
 

Organizator nagradnih iger za MIND – Medij nove dobe je PERO, medijske 
storitve, Petra Košič s.p., Lepi pot 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
organizator).  
 

2. NAMEN NAGRADNE IGRE 
 

Namen nagradnih iger na spletu je krepiti prepoznavnost spletne strani mind-
portal.si.  
 
Nagradne igre na Facebooku potekajo na naslovu: 
https://www.facebook.com/MINDmedijnovedobe. 
 
Nagradna igra ni nikakor sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s 
Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v 
nagradni igri, prejme organizator nagradne igre. 
 

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
 

Nagradna igra poteka od 8. 7. 2020 do vključno 17. 7. 2020.  
 
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani: https://mind-
portal.si/2020/07/07/mojih-top-5-knjige-poletje-2020/. 
 

4. POGOJI SODELOVANJA 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). 
Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni 
igri.  
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te 
nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe, ki neposredno 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. 
 
V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki bodo v komentar objave zapisali 
pravilni odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje. 



 
Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v roku 15 dni trajno 
ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen 
neposrednega trženja. 
 

5. POTEK ŽREBANJA 
 
Žrebanje bo izvedeno v 3 dneh po objavljenem datumu o zaključku nagradne 
igre. V žreb bodo uvrščeni vsi, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje iz 
2. člena. 
 
Žrebanje ne bo javno, razen če o tem drugače odloči organizator. Žrebanje in 
rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba. 
 
Organizator vodi in hrani zapisnik o žrebanju, ki vsebuje podatke o datumu in 
uri žrebanja, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, 
izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zmagovalec je lahko 
nagrajen le enkrat na posamezno nagradno igro.  
 

6. REZULTATI ŽREBANJA  
 
Nagrade so predstavljene v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook 
profilu, kjer nagradna igra tudi poteka. Med sodelujočimi, ki bodo pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje in izpolnili pogoje iz 2. člena, bomo 
izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli objavljene nagrade. 
  
Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook naslovu: 
https://www.facebook.com/MINDmedijnovedobe.  
 

7. NAGRAJENCI IN PREVZEM NAGRAD  
 
Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. 
 
Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku 14 dni 
prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in 
priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Posredovanje vseh teh 
podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. V primeru, da nagrajenec 
v 14-dnevnem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se 
odpoveduje nagradi. 
 
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, v 30 dneh po posredovanju sporočila 
s podatki. V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora pri 



prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu 
ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno 
osebo. V nasprotnem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je 
prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. 
 

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 
 
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi 
nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s 
prijavo k tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne sodeluje v sporih 
glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne odgovarja za nobene 
napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za prijave, ki so nepopolne, 
nerazumljive ali niso bile prejete. Poleg tega organizator ne prevzema 
nobene odgovornosti za morebitno nedelovanje spletnih strani 
https://www.facebook.com/MINDmedijnovedobe oziroma https://mind-
portal.si/2020/07/07/mojih-top-5-knjige-poletje-2020/. 
 

9. ODGOVORNOST SODELUJOČIH 
 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s 
splošnimi pravili sodelovanja v tej nagradni igri in se zavezujejo, da bodo 
ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali 
nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih 
objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.  
 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki 
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh 
spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z 
objavami na Facebook strani: 
https://www.facebook.com/MINDmedijnovedobe. 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru 
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem 
času in o tem obvestil udeleženca. 
 

10.  VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
 
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve 
nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
 



Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne 
bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju 
z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe 
nagradne igre oz. neposrednega trženja. 
 
V Ljubljani, 1. 7. 2020 
 
PERO, medijske storitve, Petra Košič s.p. 
 


