SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA
NAGRADNE IGRE
ROLLJET-NAJHITREJŠA TORBA V MESTU
UVODNE DOLOČBE
1.člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Megaciklon
d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook
Ireland, Ltd ali Instagram LLC.
Namen nagradne igre je promocija najhitrejše zabave v mestu skupaj z blagovno znamko Rolljet-najhitrejše
torbe v mestu ter izvajanje trženjskega komuniciranja, promocijo drugih storitev organizatorja na področju
Republike Slovenije.
2. člen
Nagradna igra bo potekala v prostorih Indoor karting centra BTC, kjer je sedež podjetja Megaciklon d.o.o. na
naslovu Šmartinska 152, 1000 Ljubljana med 01.07.2019 in 13.09.2019. Žrebanje nagrad bo v roku 5 dni od
zaključka nagradne igre.
SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (polnoletne osebe, mladoletniki z dopolnjenim 15.letom starosti
ter osebe mlajše od 15 let. Slednje lahko v nagradni igri sodelujejo s posredovanjem podatkov in prevzemom
nagrade le na podlagi predhodne pisne potrditve staršev oz. zakonitega zastopnika).
4. člen
V nagradni igri lahko sodelujete na način:
Ob nakupu darilnega bona za karting vožnjo ali ob nakupu karting vožnje, prejmete kupon za
sodelovanje v nagradni igri. Nagradni kupon, ki vsebuje osebne podatke sodelujočega (ime in priimek,
telefon, elektronski naslov in številka izdanega računa za vožnjo), se odda v za to namenjeno nagrado
škatlo, ki se nahaja na karting info pultu.
ALI
-

Ob obisku našega indoor karting centra in testiranju Rolljeta (do 15 let) na karting stezi ob predhodni
rezervaciji steze ter nakupu dveh brezalkoholnih pijač, prejmete na karting blagajni nagradni kupon, ki
ga izpolnjenega oddate v za to namenjeno škatlo na karting info pultu.

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri in pod pogoji, ki so navedeni v napisanih
pravilih.
5. člen
Za žreb nagrad se štejejo oddani vsi oddani kuponi v za to predvideno škatlo na info pultu kartinga do
14.09.2019 do 00:00. Za zapoznele, nepravilno izpolnjene, nepopolne in težko berljive kupone, organizator ne
nosi odgovornosti za sodelovanje v nagradni igri.
6. člen
V nagradni igri lahko sodelujete večkrat, vendar je nagrajenec v nagradni igri lahko izžreban samo enkrat. Vsi
sodelujoči v nagradni igri, imajo pri žrebanju enake možnosti osvojiti nagrado.
7. člen
V kolikor sodelujoči ne sprejme pravil nagradne igre, ne sme sodelovati. Sodelujoči v nagradni igri se šteje vsak,
ki je sprejel pravila s tem, da sodeluje v nagradni igri na enega izmed navedenih načinov opisanih v 4. členu.
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POTEK ŽREBANJA IN KOMISIJA
8. člen
Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja v roku 5 dni od zaključka nagradne igre v prisotnosti 3 članske
komisije sestavljene iz zaposlenih pri organizatorju, na naslovu organizatorja.
9.člen
Komisija bo sestavljena in predsednika komisije, ki bo pripravil zapisnik o poteku žrebanja in ga podpišejo vsi
člani komisije. Naloga komisije je nadzor izvedbe žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.
10. člen
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri, kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz.
nagrajencih ter uri zaključka. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.
NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD
11. člen
V okviru nagradne igre, bomo podarili nagrade v skupni vrednosti 444,00 EUR.
1x torba Rolljet-najhitrejša troba v mestu- 1. nagrada
1x 1 mesečna članarina v karting šoli-najhitrejši zabavi v mestu- 2.nagrada
2x karting vožnja, 2x brezalkoholna pijača po izbiri in 1xpica- 3. nagrada
7x karting vožnja in kepica sladoleda po izbiri- 4.-10. nagrada
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati z gotovino in niso prenosljive na drugo osebo.
12. člen
Vsi nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni telefonsko, po pošti ali elektronski pošti z navedbo informacij
glede načina prevzema nagrade.
Nagrajenci bodo objavljeni tudi na Facebook in Istangram strani podjetja.
13. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do
nagrade. To stori z zahtevkom na elektronski naslov info@indoor-karting.com. Prav tako lahko na isti način
prekliče sodelovanje v nagradni igri.
14. člen
Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, plačal akontacijo dohodnine skladno z
veljavno zakonodajo. Pred prejemom nagrade, je prejemnik nagrade dolžan predložiti svojo davčno številko, saj
se prejemnikom nagrad v skladu z Zakonom o dohodnini upošteva bruto vrednost dobitka v davčno osnovo.
Ostale določbe
15. člen
V primeru višje sile, na katere organizator nima vpliva, lahko le-ta odpove nagradno igro. O tem bo sodelujoče
obvestil preko Facebook in Istagram kanalov. V takih primerih organizator ne odgovarja za morebitno nastalo
škodo sodelujočim. Prav tako organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere
nima vpliva (izpad omrežja ali izpad električne energije).
Organizator ne sprejema nikakršnih posledic, ki bi jih sodelujoči utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni
igri.
16. člen
Vsa dokumentacija, ki je povezana z nagradno igro, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja dve
leti. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se bo hranila
v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zakonsko določenih rokov, bo organizator uničil
dokumentacijo skladno z internim aktom.
17. člen
Vsak sodelujoči v nagradi igri (za osebe mlajše od 15 let vključuje tudi starše oz. zakonite zastopnike) dovoljuje
organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Prav tako sodelujoči izrecno dovoljuje objavo
svojega imena na Facebook strani organizatorja.
18. člen
Pravila nagraden igre in splošni pogoji sodelovanja bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja.
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