
POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE: 

1,2,3… VSI V KRANJSKO GORO IN NA SMUČI! 
na Snežnem telefonu 

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre 1,2,3… Vsi v Kranjsko Goro in na smuči! na Snežnem 

telefonu, ki poteka na spletni strani http://www.snezni-telefon.si, je podjetje 7S d.o.o. 

(v nadaljevanju: organizator), Tehnološki park 18, 1125 Ljubljana. Podjetje skrbi tudi 

za tehnično izvedbo. 

Partner izvedbe nagradne igre je Hit Alpinea d.d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska 

Gora. 

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka od 10. 02. 2017 do konca 27. 02. 2017. 

Nagrajenci bodo izžrebani naslednji dan, 28.02.2017. 

 

3. UDELEŽENCI 

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji, ki s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo pogoje in pravila 

nagradne igre in so jih dolžni upoštevati. V primeru, da sodeluje oseba mlajša od 18 

let, mora ob prevzemu nagrade s to osebo biti starš oz. zakoniti zastopnik mladoletne 

osebe. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, partnerjih 

nagradne igre ali podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi 

najbližji sorodniki. Kot zaposlene se šteje tudi vse osebe, ki na drugi podlagi sodelujejo 

z organizatorjem ali z nagradno igro povezanimi družbami. Vse navedene osebe niso 

upravičene do nagrad, njihova prijava pa se šteje za neveljavno. Pravna oseba ne 

more biti udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

4. NAČIN SODELOVANJA 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči izpolniti prijavo in pravilno odgovoriti 

na nagradno vprašanje na spletni strani snezni-telefon.si. Upoštevajo se le pravilno 

izpolnjene objave, ki vsebujejo naslednje podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, z 

http://www.snezni-telefon.si/


odkljukanim strinjanjem s pogoji in pravilnim odgovorom na vprašanje. Sodelujoči se 

ob tem zavezuje, da je vnesel pravilne podatke. 

Posameznik lahko sodeluje večkrat, a se šteje le ena prijava. Možnosti pri žrebu si 

posameznik lahko poveča tako, da k sodelovanju povabi druge osebe. Kot dodatna 

prijava se posamezniku, ki je povabil ostale šteje vsaka dodatna oseba, ki se prijavi v 

nagradno igro preko te napotitve. Možnost pri žrebu si posameznik poveča tudi, če k 

obveznim podatkom dopiše še lastno mobilno številko. 

Nagrajenci so določeni na podlagi žreba z uporabo naključnega algoritma na sedežu 

podjetja 7S d.o.o.. Žrebanje ni javno, na rezultate ni mogoča pritožba. 

Izžrebancu bo na posredovani e-poštni naslov poslano obvestilo o prejemu nagrade in 

pogoji za prevzem, ob tem bo moral posredovati še davčno številko in naslov. 

Izžrebanec je upravičen do nagrade, če odgovori na obvestilo v roku 2 delovnih dni. 

Če organizator nagrade iz kakršnegakoli razloga (na strani nagrajenca) ne more 

podeliti nagrajencu, le-ta izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje 

obveznosti izročitve nagrade takemu izžrebancu. 

 

5. NAGRADA 

Nagrade zagotavlja partner nagradne igre, podeljuje pa jih izvajalec. Izžrebani bodo 

trije nagrajenci, ki bodo prejeli eno od naslednjih nagrad: 

1. nagrada: 1x paket BOOM počitnice za 1 osebo, dve nočitvi* 

2. nagrada: 1x vstop v savne Hit Alpinea Kranjska Gora** 

3. nagrada: 1x kopanje za 2 osebi v bazenih Hit Alpinea Kranjska Gora** 

*Razpoložljivi termini za BOOM paket so od 07.03.2017 do vključno 21.03.2017, ter 

26.03.2017 do zaključka zimske sezone 2016/2017; podaljšanje nagrade izven 

zastavljenih terminov ni možno. Ponudba ne velja v terminu tekme za svetovni pokal 

Vitranc 3.2.-5.2.2017 in v času Planice 22.2.-26.2.2017!  

**2. in 3. nagrado zmagovalca lahko koristita do 1.4.2017, v času rednega odpiralnega 

časa. 

V skladu z določbami Zdoh in ZDavP organizator za nagrajenca – davčnega 

zavezanca ni dolžan obračunati in plačati akontacije dohodnine. 

Nagrajenec se glede prevzema nagrade dogovoru z organizatorjem in partnerjema. 

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v denarju. Organizator in partnerji ne 

prevzemajo nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne 

igre. 

 

 

 



6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

S sodelovanjem v nagradni igri na spletnem mestu uporabnik potrdi strinjanje s pogoji 

za sodelovanje v nagradni igri in sporoči svoje osebne in druge podatke. Uporabnik 

izrecno izjavlja, da se strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in 

uporabljajo za namene obveščanja o nagradni igri. Prav tako se strinja, da se njegovi 

podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo v druge trženjske namene ter za namene 

promocijskih aktivnosti v dveh različnih podatkovnih bazah, in sicer pri podjetjih 7S 

d.o.o., Tehnološki park 18, 1125 Ljubljana ter Hit Alpinea d.d., Borovška cesta 99, 4280 

Kranjska Gora. 

Sodelujoči v nagradni igri lahko v skladu z zakonodajo kadarkoli zahteva dopolnitev, 

popravo ali izbris oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene 

izvajanja marketinških akcij. Ker se gre za dve ločeni bazi, mora to zahtevo podati na 

vsak vir posebej. 

Ime in priimek zmagovalcev bo javno objavljen na spletnem mestu in drugih kanalih 

organizatorja ali partnerja. 

Zavezujemo se, da bodo posredovani podatki uporabljeni in obravnavani v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

7. KONČNE DOLOČBE 

Organizator in partner nagradne igre ne odgovarjata za škodo, nastalo zaradi tehničnih 

težav. Zapoznele, nepopolno izpolnjene ali napačne prijave se ne upoštevajo. 

Odločitev organizatorja in partnerja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je 

dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator in partner si pridržujeta pravico do sprememb pravil in pogojev nagradne 

igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Udeleženci bodo o vseh 

spremembah primerno obveščeni na spletnem mestu www.snezni-telefon.si.  

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, 

je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 10. 02. 2017 

 

Organizator nagradne igre: 

7S d.o.o. 


