
Splošna pravila in pogoji nagradne igre 

“Izberi svojo zimo s Salomonom” 

 

 

1. Splošno 

 

Ta splošna pravila in pogoji urejajo sodelovanje ter izvedbo nagradne igre “ Izberi 

svojo zimo s Salomonom” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira družba 

INTERSPORT ISI, d.o.o., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo (v nadaljevanju organizator 

nagradne igre).  

 

Nagradna igra poteka v času od 6.12. 2021 do 15. 1. 2022 (24.00 ure) (v nadaljevanju: 

trajanje nagradne igre), na Facebook strani Intersport Slovenija. 

 

2. Sodelovanje v nagradni igri 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki so starejše od 16 let, se strinjajo s splošnimi pogoji uporabe spletnih strani 

INTERSPORT Slovenija (www.intersport.si) in sprejemajo pravila nagradne igre.  

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene, ki sodelujejo pri organizaciji 

nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. 

 

3. Način sodelovanja 

 

Na uradnem Instagram profilu Intersport Slovenija, ki se nahaja na povezavi 

https://www.instagram.com/intersport_slovenija, bo 6. 12. 2021 deljenja objava, s 

komentarjem pod katero lahko sledilci Facebook strani Intersport Slovenija sodelujejo 

v nagradni igri.  

 

V nagradni igri se sodeluje tako, da v komentar pod objavo 

- označijo vsaj eno (1) osebo z aktivnim Facebook profilom.  

 

Komentar pod sliko je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 

S komentiranjem oz. sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči v celoti 

soglaša in sprejema pravila nagradne igre.  

 

Posamezna oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo 1-krat, z eno prijavo. Če je 

sodelujoči v nagradni igri sodeluje večkrat, se upošteva le en, prvi odgovor (prva 

oddana prijava) po zaporedju odgovorov pod objavo o nagradni igri. 

 

4. Izbor oz. žrebanje nagrajencev 

 

http://www.intersport.si/
https://www.instagram.com/intersport_slovenija


Izbor nagrajencev bo izveden v roku 7 delovnih dni po zaključku nagradne igre.  Izmed 

baze sodelujočih se z naključnim žrebom izžreba nagrajenec, ki prejme eno nagrado. 

 

5. Komisija nagradne igre 

 

Izbor oz. žreb nagrajencev bo izvedla tričlanska komisija. Izmed članov komisije se 

določi predsednika, ki pripravi zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo 

izbora oz. žreba nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije 

glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne, 

pritožba ni mogoča. 

 

V primeru suma nespoštovanja pravil sodelovanja se lahko komisija odloči, da 

takšnega sodelujočega izloči. 

 

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na Facebook strani Intersport Slovenija in spletni 

strani dm tek za ženske. 

 

6. Nagrada 

 

Iz skupne baze sodelujočih bo izžreban nagrajenec, ki bo prejel:  

 

1. Smuči Salomon S/MAX X9 TI + M11 GW  

 

2. Smučarsko čelado Salomon PIONEER LT 

 

3. Smučarska očala Salomon FORCE PHOTO 

 

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, je ni mogoče zamenjati ali izplačati njene 

denarne protivrednosti.  

 

7. Prevzem nagrade 

 

Nagrajenec je sodelujoči v nagradni igri, ki je izbran oz. izžreban v skladu s temi pravili 

nagradne igre in organizatorjema nagradne igre sporoči podatke, ki so potrebni za 

izročitev nagrade (ime, priimek, naslov prebivališča, davčna številka) v roku 7 (sedmih) 

koledarskih dni od prejema obvestila, da je izbran oz. izžreban kot nagrajenec.   

 

V kolikor nagrajenec ne posreduje pravilnih podatkov za obvestilo; ne posreduje 

pravočasno zaprošenih podatkov, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, kar pomeni, 

da mu organizator nagradne igre ni dolžan izročiti nagrade ter je prost vseh obveznosti 

do nagrajencev.   

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v primeru navedbe nepopolnih, 

nepravilnih ali neresničnih podatkov zavrne podelitev nagrade nagrajencu. 

 

https://www.intersport.si/salomon-s-max-x9-ti-m11-gw-set-smuci-541086
https://www.intersport.si/salomon-pioneer-lt-smucarska-celada-541108
https://www.intersport.si/salomon-force-photo-smucarska-ocala-461006


Če nagrada iz kateregakoli razloga ne bo podeljena nagrajencu, se ne izvede ponovni 

izbor (se nagrada ne podeli). 

 

Organizator nagradne igre s posebnim obvestilom posreduje tudi nadaljnje 

informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. V primeru, da 

je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzame njen zakoniti zastopnik. 

 

Nagrajenec se lahko odpove nagradi tako, da organizatorju nagradne igre pošlje  

podpisano izjavo, da se odpove nagradi, s čimer izgubi pravico do nagrade.  

 

8. Akontacija dohodnine 

 

V kolikor nagrada presega prag za plačilo dohodnine, bo organizator nagradne igre od 

vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine za nagrajencev skladno z 

veljavno zakonodajo, zato je dolžan nagrajenec pred prejemom nagrade pisno 

sporočiti svojo davčno številko (7.člen). V nasprotnem primeru izgubi pravico do 

nagrade, kar pomeni, da mu organizatorja nagradne igre nista dolžna izročiti nagrade 

ter sta prosta vseh obveznosti do nagrajencev. Davčna številka je tudi sicer za 

organizatorja obvezujoč podatek za vodenje evidence o nagrajencih. 

 

Nagrajencu se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno 

osnovo ter je dolžan prijaviti prejeto nagrado v napoved za odmero dohodnine. 

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 

nagrajencev. 

 

9. Izjava o omejitvi odgovornosti organizatorja 

 

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za (i) nedelovanje spletne strani ne 

glede na razloge za nedelovanja (npr. nedelovanje spletne storitve, ki je posledica 

izpada omrežja pogodbenih partnerjev), (ii) za zapoznele, nepravilne ali neustrezne 

odgovore na nagradno vprašanje ali posredovane podatke (npr. 

neobstoječi/ukinjeni/zaprti elektronski naslovi sodelujočih) in/ali (iii) načine 

sodelovanja v nagradni igri, (iv) za kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba 

nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v 

nagradni igri in/ali tretji osebi, (v) za morebitne škodo pri oz. v zvezi z uporabo nagrade 

kot tudi ne (vi) za kakršnekoli drugo škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v 

nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi. 

 

 

10. Varstvo osebnih podatkov 

 

S sodelovanjem v nagradni igri posameznik posreduje organizatorju nagradne igre 

naslednje osebne podatke: ime, uporabniško ime na družbenem omrežju (v 

nadaljevanju osebni podatki). Osebni podatki so varovani v skladu z veljavnimi 

predpisov s področja varstva osebnih podatkov na državni in EU ravni. 



 

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator nagradne igre obdeluje 

posredovane osebne podatke za namen izvedbe nagradne igre (t. j. izbora, obveščanja 

ter podelitev nagrade). 

 

Upravljalec te baze osebnih podatkov je družba INTERSPORT ISI, d.o.o., Cesta na 

Okroglo 3, Naklo. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so objavljene 

spletni strani https://www.intersport.si/podpora/politika-zasebnosti. Vprašanja zvezi 

z obdelavo osebnih podatkov  lahko posredujete na e-naslov gdpr@intersport.si.  

 

 

Izbrani oz. izžrebani nagrajenec s sodelovanjem v tej nagradni igri obenem izrecno 

soglaša in dovoljuje javno objavo imena in priimka na vseh družbenih omrežij in 

spletnih straneh organizatorja nagradne  igre, za kar od organizatorja nagradne igre 

in/ali so-izvajalca ne bo zahtevali plačila ali odškodnine. 

 

V primeru izbranega nagrajencev organizator nagradne igre hrani poleg imena, e-

naslova,  tudi naslov prebivališča (ulica, poštna številka, kraj), telefonsko številko ter 

davčno številko nagrajencev. Podatki se hranijo skladno z veljavnimi davčnimi in 

računovodskimi predpisi. Po preteku teh rokov organizator nagradne igre 

dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.  

 

Zapisnik o izboru oz. žrebu nagrajencev ter ta pravila se hranijo v dveh izvodih v 

prostorih organizatorja nagradne igre eno leto. 

 

11. Ostale določbe 

 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta, upravljana ali 

spremljana s strani družbe Facebook Ireland, Ltd. Podatki, ki jih posredujete v okviru 

sodelovanja v nagradni igri, so posredovani organizatorju in ne družbi Facebook 

Ireland Ltd. 

Splošna pravila in pogoji nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6. 12. 2021. 

Organizator nagradne igre  si pridržuje pravico do dopolnitev oz. spremembe teh 

pravil nagradne igre.  V času trajanja nagradne igre so splošna pravila in pogoji 

nagradne igre in morebitne spremembe le-teh na vpogled na spletni strani 

INTERSPORT Slovenija (podatek o lokaciji povezave s pravili je podan v objavi 

nagradne igre). 

 

Naklo, 3. 12. 2021 

 

 

INTERSPORT ISI, d.o.o. 

 

https://www.intersport.si/podpora/politika-zasebnosti
mailto:gdpr@intersport.si

