SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

»MAXI MAL'CE ZA MLADE INTELEKTUALCE«
Uvodne določbe
1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira
Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. člen
Nagradna igra bo potekala v času od dne 5. 12. 2019 do dne 24. 12. 2019 med 9. in 13. uro od
ponedeljka do petka v pasaži v kletni etaži blagovnice Maxi, Trg republike 1, Ljubljana.

Sodelovanje v nagradni igri
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo študentje in dijaki (dokazilo o statusu je veljavna dijaška oz.
študentska izkaznica) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnijo in oddajo
prijavnico za nagradno igro, ki se dobi na stojnici v pasaži v kletni etaži blagovnice Maxi, skupaj s
kuponom, ki se samodejno natisne ob nakupu nad 5 EUR med 5. 12. 2019 in 24. 12. 2019 od 9. do
13. ure v živilski prodajalni Maxi gourmet market, Trg republike 1, Ljubljana, predložiti pa morajo
tudi Pika kartico (gotovinsko modro ali plačilno zeleno ali zlato), ki glasi na ime dijaka oz. študenta.
Če dijak oz. študent še nima Pika kartice, lahko izpolni pristopnico za modro Pika kartico. Za
sodelovanje v nagradni igri zadostuje tudi začasna

Pika kartica. Sodelovati oziroma oddati

prijavnico za nagradno igro je mogoče zgolj na stojnici v pasaži v kletni etaži blagovnice Maxi vsak
dan od ponedeljka do petka od dne 5. 12. 2019 do 24. 12. 2019 med 9.00 in 13.00 uro.
4. člen
V nagradni igri se sodeluje s predložitvijo Pika kartice in kupona, ki se je natisnil ob nakupu nad 5
EUR na blagajni ter z izpolnitvijo prijavnice za nagradno igro, in sicer tako, da se nanjo napiše vse
naslednje podatke: (1) ime in priimek študenta ali dijaka, (2) telefonsko številko, (3) podpis študenta
ali dijaka in (4) obkroži oziroma odkljuka soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili
nagradne igre. V nagradni igri se lahko sodeluje večkrat, vendar je lahko sodelujoči izžreban samo
1-krat.

5. člen
Sodelujoči v žrebu za nagrade so vsi, ki bodo do dne 24. 12. 2019 oddali popolno, pravilno in
čitljivo izpolnjeno prijavnico za nagradno igro v škatlo, ki se nahaja na stojnici v pasaži v kletni
etaži blagovnice Maxi.
Organizator ne nosi odgovornosti za nepravilno izpolnjene, nečitljive, nepopolne ali kako drugače
neustrezno oddane prijavnice za nagradno igro, napačno posredovane podatke (npr. neobstoječe
telefonske številke) in/ali načine sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da
take prijavnice za nagradno igro izloči iz nagradne igre.
6. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je
sodelujoči sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je na prijavnici za nagradno igro obkrožil
oziroma odkljukal soglasje s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili te nagradne igre.
Sodelujoči izrecno dovoljuje, da lahko organizator v primeru, da postane nagrajenec, objavi
njegovo ime in priimek na spletni strani www.mercator.si, www.maxi.si, Mercator Facebook strani
in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Komisija nagradne igre
7. člen
Komisija organizatorja bo izžrebala 10 nagrajencev.
8. člen
Žreb 10-ih nagrajencev v Maxi gourmet marketu, ki ne bo javen, bo izveden v torek, dne 7. 1. 2020,
v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz
zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki pripravi zapisnik o
poteku izbora. Komisija izžreba nagrajence v skladu s temi pravili nagradne igre, in sicer naključno
iz škatle izvleče 10 prijavnic za nagradno igro. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev
sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje
podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, nagrajencih, morebitnih odločitvah
komisije glede izločitve prijavnic za nagradno igro ter uri zaključka žreba. Zapisnik podpišejo vsi
člani komisije. Rezultati žrebanja (odločitve komisije) so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrajenci
nagradne igre se bodo objavili najkasneje do 10. 1. 2020 na spletni strani www.maxi.si.

Nagrade in prevzem nagrade
9. člen
Organizator bo sodelujočim, katerih oddane prijavnice za nagradno igro so bile izžrebane s strani
komisije, podaril darilno kartico Maxi oz. Mercator za malico, in sicer:
-

prva, druga in tretja nagrada je darilna kartica Maxi oz. Mercator v vrednosti 110 EUR,

-

četrta, peta in šesta nagrada je darilna kartica Maxi oz. Mercator v vrednosti 55 EUR,

-

sedma, osma, deveta in deseta nagrada je darilna kartica Maxi oz. Mercator v vrednosti 30
EUR,

(v nadaljevanju »nagrada«), pod pogoji, določenimi v nadaljevanju teh pravil. Nagrade ni mogoče
izplačati v gotovini ali v kakršni koli drugačni obliki (nadomestilu). Nagrade niso prenosljive na
drugo osebo. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
10. člen
Nagrajenec bo s strani organizatorja preko telefona najkasneje v 5-ih (petih) delovnih dneh po
izvedenem žrebanju obveščen o tem, kje, kdaj in kako nagrajenec prejme oz. se mu podeli nagrada
ter zaprošen, da podpiše soglasje, da lahko organizator avdio-vizualno posname in/ali fotografira
nagrajenca pri izročitvi nagrade. Posnetke bo organizator uporabil za potrebe komuniciranja
nagradne igre v medijih in vseh komunikacijskih kanalih organizatorja (družbena omrežja, spletne
strani, youtube…), pri čemer nagrajenec za objavljene materiale ne bo zahteval nobenega
nadomestila, plačila ali odškodnine.
Soglasji nagrajenec podpiše fizično pred prevzemom nagrade.
11. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema
obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje
na naslov: Poslovni sistem Mercator, d.d., Operativni marketing, Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana, podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.
12. člen
Organizator bo od vseh nagrad, ki bodo presegale vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal
in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z
Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o
davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti svojo davčno
številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli in je organizator v
razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti.

Varstvo osebnih podatkov
13. člen
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje,
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka
sodelujočih, za nagrajence še davčna številka. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene
te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih, objava nagrajencev v
skladu s splošnimi pogoji, izpolnitev nagrade) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke
lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v
nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo
uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem
stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje po e-pošti na naslov info@mercator.si ali pisno na naslov:
Poslovni sistem Mercator, d.d., Služba za digitalno komuniciranje, Dunajska cesta 107, 1000
Ljubljana. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega v
nagradni igri prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja.

Končne določbe
14. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove
nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne
odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz.
uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani
www.maxi.si.
15. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 5. 12. 2019. V času trajanja nagradne igre so
pravila na vpogled na spletni strani www.maxi.si ter v Klicnem centru Mercator, Dunajska
cesta 103, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 8:30 do 14:30 ure.

Ljubljana, 3. 12. 2019

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

