Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri
"ROMANTIČNI POBEG Z NAŠO ENERGIJO"

OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih
pogojev in pravil za sodelovanje v nagradni igri »ROMANTIČNI POBEG Z NAŠO ENERGIJO«
(v nadaljevanju Splošni pogoji) in se zavezuje, da jih bo spoštoval.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
Pravila nagradne igre, postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci lahko sodelujejo v igri,
določa organizator nagradne igre »ROMANTIČNI POBEG Z NAŠO ENERGIJO«.
Opis nagradne igre je objavljen na Facebook strani Energia gas and power Slovenija, Splošni
pogoji pa so objavljeni na spletni strani www.e-nergia.si oziroma dostopni na sedežu družbe.
2. ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je družba Energia gas and power d.o.o., Tovarniška cesta 2A, 5270
Ajdovščina (v nadaljevanju: organizator).
3. NAMEN IGRE
Namen nagradne igre je širiti prepoznavnost družbe.
4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 4.2.2020 do 13.2.2020 do 23.59.
5. POGOJI UDELEŽBE V NAGRADNI IGRI:
Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki bodo v času trajanja nagradne igre všečkale Facebook stran družbe
(Energia gas and power Slovenija) in v komentarju pod to objavo označile nekoga s katerim bi si
delili nagrado romantični pobeg. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme te Splošne
pogoje.
Kako se udeležiti nagradne igre?
Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da všečka Facebook stran družbe (Energia
gas and power Slovenija) in v komentarju pod to objavo označi nekoga s katerim bi si delil nagrado
in odšel na romantični pobeg.
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Osebni podatki, zbrani v tej nagradni igri so: ime in priimek sodelujočih oziroma ime sodelujočih
na Facebook profilu.
Po zaključku nagradne igre se izžreba in podeli ena nagrada za dve odebi (glej točko 7).
Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat v nagradni igri. V primeru, da je ista oseba
sodelovala v nagradni igri z uporabo več elektronskih naslovov ali drugih osebnih podatkov,
ga lahko organizator nagradne igre nemudoma izključi.
Zaposleni v družbi Energia gas and power d.o.o. v nagradni igri ne morejo sodelovati.
6. ŽREBANJE NAGRADE
Žreb nagradne igre bo potekal v petek, 14.2.2020. V žrebu sodelujejo vsi udeleženci, skladno
s 5.točko.
Žrebanje nagrade bo izvedeno na sedežu organizatorja. Pri žrebu se bo naključno izvleklo
enega udeleženca nagradne igre, ki pomeni zmagovalca. Ta žreb je izveden v prisotnosti
komisije, sestavljene iz dveh članov, odgovornih za izvedbo te nagradne igre, pa tudi
zaposlenih pri organizatorju.
Komisija poroča o poteku žrebanja, ki navaja:
- datum in kraj žrebanja,
- število udeležencev,
- rezultate žreba.
Organizator igre bo pripravil seznam vseh udeležencev, ki so sodelovali v nagradni igri in so
se strinjali s pogoji nagradne igre. Izbor zmagovalca bo potekal z žrebanjem iz »bobna«.
Na dan žrebanja bo organizator izžrebal 1 osebo iz seznama vseh udeležencev, ki so se
pravilno prijavili v nagradno igro. Izžrebani udeleženec je zmagovalec.
Zmagovalec bo razglašen na Facebook-u, pod objavo nagradne igre. Nagrada bo poslana po
pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec sporočil na elektronski naslov info@e-nergia.si.
Žrebanje se ponovi, v kolikor zmagovalec:
a) izgubi lastništvo nagrade, zaradi preverjanja izvedenega s strani organizatorja, saj ne
izpolnjuje zahtev iz prejšnje točke 5;
b) ne sprejme nagrade, podeljene v skladu s postopkom, navedenim v teh splošnih pogojih.

7. PREDMET NAGRADNE IGRE
Nagrado ponuja organizator nagradne igre »ROMANTIČNI POBEG Z NAŠO ENERGIJO«. Kot
nagrada velja:
•

SelectBox darilni paket – Paket Romantični pobeg (G). Ena noč v izbranem
romantičnem ambientu z gurmanskim razvajanjem za 2 osebi.

Paket Romantični pobeg (G) ponuja nastanitev na več kot 120 možnih izbranih lokacijah.
Vključuje hotelsko sobo ali apartma za eno noč z zajtrkom v romantičnem ambientu na deželi
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ali okolju večjih mest s posebnim presenečenjem gostiteljev, priložnostno gurmansko
dobrodošlico.
Nagrajenec lahko koristi nagrado v terminu od podelitve nagrade do 10.1.2022, skladno z
razpoložljivostjo na izbrani lokaciji.
Turistične takse, prijavnine in drugi stroški, ki niso zajeti z darilnim bonom, ki je predmet
nagrade (npr. potni stroški, dodatni obroki in drugi stroški), niso predmet nagrade in jih
organizator ne krije, temveč jih plača nagrajenec sam ob unovčenju darilnega bona
(predvidoma ob odhodu na recepciji).
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi umika ali
unovčenja nagrade, saj se udeleženci izrecno strinjajo s sodelovanjem v tej nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če meni, da udeleženci nagradne igre
kršijo Splošne pogoje. V skladu z veljavno davčno zakonodajo je organizator igre dolžan
plačati akontacijo dohodnine.
8. NAGRADA
Zmagovalec nagradne igre dovoli organizatorju igre objavo svojih osebnih podatkov (ime in
priimek) na spletni strani.
Zmagovalec bo imel pravico s sabo povabiti še eno osebo.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, za druge izdelke ali storitve. Nagrada se podeljuje
izključno zmagovalcu in ni prenosljiva. Vse obveznosti organizatorja do zmagovalca potečejo
ob izročitvi darilnega bona.
Če zmagovalec ne navede ali ne da svojih podatkov ali so prijavljeni podatki nepopolni ali
napačni in/ali če zmagovalec ni obveščen in/ali če ni priznan kot upravičen do udeležbe v
nagradnih skladih in/ali če je kršil pogoje konkurence in/ali če ne želi izpolnjevati obveznosti iz
teh pogojev, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se žrebanje ponovi, v skladu s 5. točko
teh Splošnih pogojev.
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:
•
•
•

obstaja dvom o identiteti osebnih podatkov zmagovalca;
se ugotovi, da je posameznik sodeloval v natečaju v nasprotju s temi Splošnimi
pogoji;
nagrade ni mogoče dostaviti zaradi nepravilnega zbiranja podatkov.

V zgoraj navedenem primeru se žrebanje ponovi, v skladu s 5. točko teh Splošnih pogojev.
Stroški, ki niso izrecno navedeni zgoraj, ne bodo vključeni v nagrado. Kot primer, v nagradno
igro niso vključeni potni stroški prihoda.
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru spora med
udeleženci v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, s katerimi organizator
tekmovanja podeljuje nagrade. Organizator ni dolžan pisno odgovoriti na zahteve tistih, ki niso
pravočasno posredovali svojih osebnih podatkov. Organizator pa je odgovoren za kakovost
nagrade, ki jo podeljuje.
Prekinitev in preklic nagradne igre:

Energia gas and power d.o.o., Tovarniška cesta 2A, 5270 Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, mat. št. 7111703000,
osnovni kapital družbe 7.500 EUR, ID št. za DDV: SI18203949, t: 01/565 44 88, e: info@e-nergia.si, www.e-nergia.si.

Nagradno tekmovanje se lahko prekine samo v primeru izjemnega ali nepredvidenega
dogodka, na katerega organizator nima vpliva (višja sila). Organizator za nastalo škodo ni
odgovoren.
9. ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec v nagradni omogoča organizatorju obdelavo
osebnih podatkov (zbiranje, pridobivanje, snemanje, urejanje, arhiviranje itd.). V skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 94/07 s spremembami, v
nadaljnjem besedilu "ZVOP-1"), in zlasti členov 24, 25 in 32 Uredbe (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v
nadaljnjem besedilu "splošna uredba o varstvu podatkov") ter skladno s Splošno uredbo o
varstvu podatkov – GDPR, vendar samo za namen izvedbe te nagradne igre.
Pravila zasebnosti so na voljo na spletni strani https://www.e-nergia.si/.
Podatke obdeluje podjetje Energia gas and power, trgovanje in prodaja energentov in
svetovanje, d.o.o., Tovarniška cesta 2A, 5270 Ajdovščina.
10. OBRAVNAVA PRITOŽB
Morebitne pritožbe bo ugotavljal organizator nagradne igre. Udeleženci lahko pošljejo pritožbe
na naslov: info@e-nergia.si. V primeru upravičenih pritožb se organizator strinja, da v
zakonitem roku odpravi nepravilnosti in o tem obvesti udeležence nagradne igre.
Morebitni spori se rešujejo pred pristojnim sodiščem v Novi Gorici.
12. SPREMEMBA PRAVIL
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni pravila igre, če tako zahteva tehnična ali
komercialna narava. Organizator bo v navedenem primeru obvestil udeležence o vseh
spremembah in novostih tekmovanja preko obvestila na spletni strani.

V Ajdovščini, 4. 2. 2020
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