
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na razstavnem prostoru Slovenskih železnic na SEJMU Alpe - Adra, ki 

bo potekal med 29.1. do 1.2.2020. 

Splošne določbe 

SŽ-Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), na razstavišču Slovenskih 

železnic, na SEJMU Alpe - Adra, prireja nagradno igro namenjeno vsem, ki bodo fizično izpolnili anketni list in se 

bodo z vpisom svojega elektronskega naslova oz. telefonske številke strinjali, da sodelujejo v nagradni igri. 

 

Nagradna igra poteka v času trajanja sejma Alpe - Adra od 10.00 – 19.00 ure. 

 

Organizator podeljuje naslednje nagrade: 

- 2x družinski dnevni vozovnici za smučišče KOPE 
- 2 odrasli dnevni smučarski vozovnici za smučišče GOLTE 
- 2 vstopnici za film po izbiri v KINO DVOR-u v letu 2020 

 

V ta namen bo organizator izžrebal nagrajence, ki prejmejo nagrado. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejmejo splošne pogoje sodelovanja. 

 

Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je promocija organizatorja skozi spodbujanje komunikacije z uporabniki. 

 

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so izpolnili anketni list na prireditvi in na koncu ankete z vpisom svojega 

elektronskega naslova oz. telefonske številke soglašali, da sodelujejo v nagradni igri in da se njihov elektronski naslov 

uporabi za obveščanje o nagradi. Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati in bodo izločeni iz 

žreba. 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi 

nagradne igre. 

 

Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri. 

 

S sodelovanjem sodelujočega se šteje, da le-ta soglaša s pravili nagradne igre. 

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame. 

 

Način sodelovanja v nagradni igri 

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri mora izpolniti anketni vprašalnik in z vpisom svojega elektronskega naslova ali 

svoje telefonske številke soglaša, da sodeluje v nagradni igri in da se njegov elektronski naslov oz. telefonska številka 

uporabi za obveščanje o nagradi. Organizator bo, v sredo 5. februarja, ob 9.00, izvedel žrebanje, izžrebal nagrajenca 

in ga o nagradi obvestil preko elektronske pošte oz. telefonske številke. Nagrajenec dovoljuje objavo njegovega 

imena in priimka na spletni strani in v socialnih omrežjih organizatorja. 

 

Žrebanje nagrajenca ne bo javno. Žrebanje bo potekalo v sredo, 5. februarja, 2020, ob 9.00, na sedežu SŽ-Potniški 

promet, d. o. o., Trg OF 7/8, Ljubljana, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja 

nagradne igre.  

 

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča. 

 

Nagrade in prevzem nagrad 



Nagradni sklad vsebuje: 

- 2x družinski dnevni vozovnici za smučišče KOPE 
- 2 odrasli dnevni smučarski vozovnici za smučišče GOLTE 
- 2 vstopnici za film po izbiri v KINO DVOR-u v letu 2020 

 

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni do 7. februarja 2020 (po žrebanju, ki bo 5. 

februarja ob 9.00), na e-naslov oz. na telefonsko številko, ki so ga vpisali v anketnem vprašalniku. Nagrajenci bodo 

morali v roku 8 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno 

številko. Na poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis, s katerim bo lahko prevzel nagrado. 

 

V kolikor organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, 

iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen 

ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti, ter je tako 

organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado 

razpolagati v kakršen koli drug namen. 

 

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča. 

 

Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko 

zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 

86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, 

varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od 

udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim 

ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu 

organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima 

posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v 

zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli 

prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja, 

in sicer po e-pošti na naslov gremzvlakom@slo-zeleznice.si ali pisno na naslov organizatorja: SŽ-Potniški promet, d. o. 

o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana s pripisom: Odjava na novice. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne 

podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. 

 

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in 

na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. 

 

Odgovornost organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, 

• vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 

Končne določbe 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki 

na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na 

spletni strani www.slo-zeleznice.si. 

 

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov gremzvlakom@slo-zeleznice.si.  

Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.slo-zeleznice.si 

 

Ljubljana, 23. 1. 2020 
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