PRAVILA NAGRADNE IGRE

JUNIORJEVA NAGRADNA IGRA 2017
OSNOVNA DOLOČILA
1.

Namen nagradne igre »Juniorjeva nagradna igra 2017« v organizaciji Založbe Rokus Klett, d.o.o. (v nadaljevanju
organizator) je spodbujanje branja revije National Geographic Junior in naročil na revijo.

2.

Nagradna igra poteka od 1. do 30. septembra 2017.

3.

Za prijavo za sodelovanje v nagradni igri se smatra:


dopisnica s pravilno rešitvijo naloge, ki je bila objavljena v jesenski predstavitveni brošuri NG Junior, poslana na
naslov: Založba Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9b, 1000 Ljubljana:

ali


naročilo na revijo National Geographic Junior.

Ker naročilo ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, bodo prijave upoštevane enakovredno, ne glede na način prijave.
4.

Ob prijavi se smatra, da se udeleženci nagradne igre oz. zanje starši/skrbniki (v nadaljevanju »udeleženci«) strinjajo s
temi pravili nagradne igre.

5.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z več prijavami, ki jih pošlje na isti način ali na različne načine.

6.

S prijavo udeleženec dovoljuje, da Založba Rokus Klett, d.o.o za izvedbo nagradne igre in z namenom
neposrednega trženja shranjujejo njegove osebne podatke in z njimi upravljajo neomejeno časovno obdobje.
Udeleženec ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali na drug način
zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov za namen neposrednega trženja – v času trajanja nagradne
igre in po njenem zaključku.
Založba Rokus Klett, d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

NAGRADE
7.

Med vsemi udeleženci nagradne igre bodo izžrebani:

1 nagrajenec, ki prejme iPad v vrednosti 420,00 EUR,

10 nagrajencev, ki prejmejo knjigo National Geographica Na lovu za zakladu v vrednosti 14,85 EUR,

10 nagrajencev, ki prejmejo knjigo Kratkoslovnica v vrednosti 13,90 EUR,

10 nagrajencev, ki prejmejo Dnevnik za vsako punco/vsakega fanta v vrednosti 9,90 EUR,

20 nagrajencev, ki prejmejo igrico tri v vrsto 1,03 EUR.

8.

Denarno nadomestilo za nagrade ni možno. Nagrade niso prenosljive.

9.

Nagrajenci so obvezani prevzeti nagrade v roku 14 dni od nagradnega žrebanja in ob prevzemu organizatorju na
njegovo zahtevo navesti davčne številke. Po tem času izgubijo pravico do nagrade (brez kakršnega koli nadomestila).
Nagrade lahko po dogovoru pošljemo tudi po pošti.

10. Za nagrade bo akontacijo dohodnine odvedel organizator nagradne igre.

NAGRADNO ŽREBANJE
11. Organizator bo 24. oktobra 2017 ob 14. uri izvedel žrebanje. Za datum prijave šteje datum poštnega žiga na dopisnici
ali datum prispetja naročila na revijo na naslov organizatorja.
12. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Založbe Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana pod vodstvom
tričlanske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja. Žrebanje bo odprto za javnost in izvedeno s postopkom,
ki omogoča popolno naključnost.
13. Pred začetkom žrebanja komisija ugotovi število prijav, ki so v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in ki bodo sodelovale
v žrebanju.

14. V okviru žrebanja ima udeleženec pravico do samo ene nagrade, tudi če je poslal več prijav. V primeru, da bo večkrat
izžreban isti udeleženec, se bo ta posamični rezultat žrebanja razveljavil in se bo žrebanje nadaljevalo, dokler ne bodo
izžrebani različni prejemniki nagrad.
15. Po opravljenem žrebanju bo napravljen zapisnik, ki bo vseboval seznam vseh izžrebanih nagrajencev.
16. Rok za morebitne pritožbe je 3 dni od objave rezultatov žrebanja. Vse pritožbe rešuje komisija.
17. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani organizatorja na naslovu www.junior.si dne 27. oktobra 2017.
Organizator lahko dodatno obvesti nagrajence po pošti, telefonu ali na drugačen način.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
18. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti, ali doda v nagradni sklad dodatne nagrade. Organizator bo vsako
spremembo ali zaključek nagradne igre objavil na spletni strani www.junior.si, tako da se bodo udeleženci lahko
seznanili s spremembami.
19. Za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
20. Pravila veljajo od 1. 9. 2017.
Ljubljana, 1. 8. 2017
Založba Rokus Klett, d.o.o, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, tel. 01 513 46 00 (kontaktna oseba: Saša Pipan).

