Nagradna igra »VEŽEMO VOZLE TKANINE MESTA«

1. Splošne določbe
Organizator UPC PLUS d.o.o., Pesarska 10, 1000 Ljubljana z blagovno znamko Plezalni center Ljubljana, prireja
nagradno igro »Vežemo vozle Tkanine mesta«, ki poteka dne, 5. 7. 2014, v okviru festivala Ana Desetnica.
2. Nagrada
Med tistimi, ki bodo priplezali do vrečke s kuponi za nagradno igro in kupon prinesli in oddali v koš za žrebanje
nagrade, bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel 50% popust pri plačilu za Poletno počitniško pezalno šolo v
terminu po izbiri.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar.
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?
V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila nagradne igre, razen zaposlenih v podjetjih UPC PLUS
d.o.o. in njihovih ožjih družinskih članov. Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati
izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade.
4. Potek nagradne igre
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na stojnici Plezalnega centra Ljubljana oddajo nagradni kupon. Izmed vseh, ki bodo
oddali kupon, izpolnjen s svojimi podatki, bomo izžrebali nagrajenca.
Izžrebanec mora nato v določenem roku na e-naslov: info@plezalnicenter.si poslati zahtevane podatke za
podelitev nagrade (ime in priimek, naslov, pošta, davčna številka in e-pošta).
S sodelovanjem vsak sodelujoči sprejema ta Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Vsakdo lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.
5. Nagrajenci
UPC PLUS d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri
v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo. V tem primeru organizator nagrado ponudi
naslednjemu izžrebancu.
6. Davki in akontacija dohodnine

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno
številko). V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačilo akontacije dohodnine od nagrade te vrednosti ni potrebno,
mora pa nagrajenec, v primeru, da izpolni pogoje iz zakona, nagrado prijaviti v letni dohodninski napovedi. Morebitna
doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.
7. Zbiranje in uporaba podatkov
Vsak udeleženec nagradne igre z izpolnitvijo obrazca potrjuje, da v celoti sprejema pogoje te nagradne igre ter jamči,
da so podatki pravilni in resnični. Vsak udeleženec nagradne igre soglaša in se strinja, da organizator osebne
podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene
statistične obdelave in za pošiljanje informacij ter propagandnega gradiva (po e-pošti in navadni pošti).
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev
uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik
lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene
neposrednega trženja.
Dobitniki nagrad organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime, naslov) v sredstvih
javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade in
za promocijo nagradne igre.
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