
 
 
 
 
 
 

Splošna pravila in pogoji nagradne igre 
“Napovej prvi sneg in osvoji družinski smučarski paket” 

 
 

1. Splošno 
 
Ta splošni pravila in pogoji urejajo sodelovanje ter izvedbo nagradne igre “Napovej prvi sneg in 
osvoji družinski smučarski paket« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizirata družbi 
INTERSPORT ISI, d.o.o., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, in ELAN, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 
1, 4275 Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju obe družbi enotno organizatorja nagradne 
igre).  
 
So-izvajalec nagradne igre je družba RGL, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje (v 
nadaljevanju: so-izvajalec). 
 
Nagradna igra poteka v času od 21. 10.2 019 do dne, ko zapade prvi sneg, oz. najkasneje do  
22. 11. 2019 (24.00 ure) (v nadaljevanju: trajanje nagradne igre). 
 

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 pri organizatorjih nagradne igre in/ali pri 
so-izvajalcu ter njihovi družinski člani. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. 
 

3. Način sodelovanja 
 
V nagradni igri se sodeluje tako, da se preko obrazca na spletni strani INTERSPORT Slovenija - 
www.intersport.si/zones/elan odgovori na vprašanje »Kdaj bo zapadel prvi sneg?«  (dan in 
mesec) in posreduje svoje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko 
številko). V kolikor obrazec ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, se ga izloči. 
 
S posredovanjem podatkov preko obrazca nagradne igre se šteje, da sodelujoči v celoti soglaša 
in sprejema pravila nagradne igre.  
 
Vsak lahko sodeluje v nagradni igri samo 1-krat iz posameznega elektronskega naslova. Če je 
sodelujoči v nagradni igri sodeluje večkrat, se upošteva le prvi odgovor (prva oddana napoved). 
 

http://www.intersport.si/
http://www.intersport.si/zones/elan


4. Izbor oz. žrebanje nagrajenca  
 
Izbor nagrajenca bo izveden v roku 2 delovnih dni potem, ko zapade prvi sneg.  Nagrajenec je 
tisti, ki je prvi napovedal točen datum (zapadlega) prvega snega. V kolikor več sodelujočih v 
nagradni igri napove točen datum, je nagrajenec tisti, ki je tak datum prvi napovedal; pri čemer 
se upošteva dan, ura, minuta in po potrebi sekunda prejema obrazca v informacijskem sistemu 
organizatorja nagradne igre. Nagrajenca bo radio Aktual poklical na oddano telefonsko številko.  
 
Za namen te nagradne igre termin »zapadel prvi sneg« pomeni dan in mesec, ko sneg prvič 
vidno prekrije ('pobeli') tla pred vhodom v stavbo so-izvajalca (Radio Aktual, Papirniški trg 17, 
1000 Ljubljana). Količina snega mora biti takšna, da prekrije tla. V kolikor padajo posamezne 
snežinke, ki se na tleh ne poznajo oz. ne pobelijo tal, se to ne šteje kot zapadel prvi sneg za 
namen te nagradne igre.  Če sneg pade ponoči, se mora obdržati vsaj do 6. ure zjutraj. V kolikor 
sneg prej skopni, se ne upošteva kot prvi sneg v nagradni igri na Radiu Aktual. 
 
Če do zaključka nagradne igre, t.j. 22. 11. 2019, še ne zapade prvi sneg, se izvede žrebanje 
nagrajenca, pri čemer se žrebanje odloži dokler ne zapade prvi sneg oz. najkasneje do 17. 2. 
2020. V kolikor sneg ne zapade, bo nagradno žrebanje izvedeno računalniško z naključnim 
izborom vseh sodelujočih v nagradni igri. 
 

5. Komisija nagradne igre 
 
Izbor oz. žreb nagrajenca bo izvedla tričlanska komisija. Izmed članov komisije se določi 
predsednika, ki pripravi zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo izbora oz. žreba 
nagrajenca v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev 
sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne, pritožba ni mogoča. 
 
O izboru oz. žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izbora, članih 
komisije, nagrajencu, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka izbora oz. žrebanja. 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.  Rezultat izbor je dokončen, pritožba ni mogoča. 
 
Sodelujoči v nagradni igri bodo obveščeni o izboru nagrajenca oz. žrebu nagradne igre preko 
elektronske pošte in radijske objave na Radiu Aktual najkasneje v 2 dneh po izvedenem izboru 
oz. žrebu.  
 

6. Nagrada 
 
Nagrada, ki se podeli, nagrajencu je družinski smučarski paket, ki obsega: 

- 1x moške smuči Elan Amphibio 13 PS, 

- 1x ženske smuči Imagine PS, 

- 2x otroške smuči - JETT QS in SKY QS, 

- 1x moška smučarska jakna McKinley (po izbiri iz zaloge prodajaln Intersport), 

- 1x ženska smučarska jakna McKinley (po izbiri iz zaloge prodajaln Intersport), 

- 2x otroška smučarska jakna McKinley (po izbiri iz zaloge prodajaln Intersport). 
 
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, je ni mogoče zamenjati ali izplačati njeno denarno 
protivrednost.  



 
 

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 
elektronske pošte – 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 organizatorja 
nagradne igre  nista dolžna izročiti nagrade ter sta prosta vseh obveznosti do nagrajenca.   
 
Organizatorja nagradne igre si pridržujeta pravico, da v primeru navedbe nepopolnih, 
nepravilnih ali neresničnih podatkov zavrneta podelitev nagrade nagrajencu. 
 
Če nagrada iz kateregakoli razloga ne bo podeljena nagrajencu, se ne izvede ponovni izbor (se 
nagrada ne podeli). 
 
Organizatorja nagradne igre s posebnim obvestilom posredujeta 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 organizatorjema nagradne igre pošlje  podpisano 
izjavo, da se odpove nagradi, s čimer izgubi pravico do nagrade.  
 

8. Akontacija dohodnine 
 
Organizatorja nagradne igre bosta od vrednosti nagrade obračunala in plačala akontacijo 
dohodnine za nagrajenca 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 nagrajenca. 
 
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 nagrajenca. 
 

9. Izjava o omejitvi odgovornosti organizatorja 
 
Organizatorja nagradne igre ne nosita 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 organizatorjema nagradne igre naslednje 
osebne podatke: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko (v nadaljevanju osebni 
podatki). Osebne 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 organizatorja nagradne igre obdelujeta 
posredovane osebne podatke za skupni namen izvedbe nagradne igre (t.j. izbora, obveščanja 
ter podelitev nagrade). 
 
Neodvisno od zbiranja in obdelave osebnih podatkov za skupni namen izvedbe nagradne igre 
sodelujoči v nagradni igri obenem soglaša, da lahko: 

i) družba INTERSPORT ISI, d.o.o., Cesta na Okroglo 3, Naklo, po zaključku nagradne igre 
oz. vzporedno z njenim potekom uporablja osebni podatek (elektronski naslov) za 
namene posredovanja obvestil neposrednega trženja – obveščanja o novostih in 
posebnih ponudbah. Sodelujoči v nagradni igri lahko soglasje za uporabo osebnih 
podatkov v ta namen kadarkoli prekliče s klikom na gumb 'odjava', ki se nahaja na dnu 
elektronskega obvestila ali s posredovanjem zahteve za preklic soglasja za določen 
namen na naslov gdpr@intersport.si. 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  preko zgoraj navedenega e-naslova ali na naslov 
družbe INTERSPORT ISI, d.o.o. 

ii) družba ELAN, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, po 
zaključku nagradne igre oz. vzporedno z njenim potekom uporablja osebne podatke 
(elektronski naslov) za namene posredovanja obvestila neposrednega trženja – 
obveščanja o novostih in posebnih ponudbah. Sodelujoči v nagradni igri lahko soglasje 
za uporabo osebnih podatkov v ta namen kadarkoli prekliče s klikom na gumb 'odjava', 
ki se nahaja na dnu elektronskega obvestila ali s posredovanjem zahteve za preklic 
soglasja za določen namen na naslov info@elan.si. Upravljalec osebnih podatkov je 
družba ELAN, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so objavljene spletni strani 
https://www.elanshop.si/vsebine/23/Pravna%20obvestila. Vprašanja zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov, lahko posredujete preko zgoraj navedenega e-naslova ali 
na naslov družbe ELAN, d.o.o. 

 
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 obeh 
organizatorjev nagradne  igre in so-izvajalca, za kar od organizatorjev nagradne igre in/ali so-
izvajalca ne bo zahtevali plačila ali odškodnine. 
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V primeru izbranega nagrajenca organizatorja nagradne igre hranita poleg imena, priimka, e-
naslova,  tudi naslov prebivališča (ulica, poštna številka, kraj), telefonsko številko ter davčno 
številko nagrajenca. Podatki se hranijo skladno z veljavnimi davčnimi in računovodskimi 
predpisi. Po preteku teh rokov organizatorja nagradne igre dokumentacijo uničita v skladu s 
svojimi internimi akti.  
 
Zapisnik o izboru oz. žrebu nagrajenca ter ta pravila se hranijo v dveh izvodih v prostorih 
organizatorjev nagradne igre eno leto. 
 

11. Ostale določbe 
 
Splošna pravila in pogoji nagradne igre pričnejo veljati z dnem 19.10.2019. Organizatorja 
nagradne igre  si pridružujta 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 
(https://www.intersport.si/zones/elan/) ter na sedežih organizatorjev nagradne igre ( vsak 
delavnik, od 9.00 do 15.00 ure). 
 
Naklo, 18.10.2019 
 
 
INTERSPORT ISI, d.o.o. 
 
ELAN, d.o.o 
 

https://www.intersport.si/zones/elan/

