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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 

»Run4Motion« 

 

1. Organizator 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v 

nadaljevanju: organizator). 

2. Trajanje in omejenost 

Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 30. 4. do 7. 5. 2019 (zaključek ob 12. uri). Nagrajenci bodo 

o izidu obveščeni naslednji dan po zaključku nagradne igre.  

3. Mehanizem  

Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolniti prijavnico in odgovoriti na nagradno 

vprašanje "Ali bi se udeležil/a dogodka Run4Motion, ki bo na sporedu v nedeljo, 26. maja, v 

Mariboru?", objavljeno na spletni strani www.predanikorakom.si do 7. 5. 2019.  

V nagradno igro bodo vključeni vsi, bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje in izpolnili 

obrazec, ki je objavljen na spletni strani Predani korakom ter oddali svoje ime, priimek in elektronski 

naslov. Po opravljenem žrebu bo osem nagrajencev obveščenih preko elektronske pošte, ki so jo 

zapisali v obrazec. Posamezni udeleženec v nagradni igri odgovori samo enkrat. Če bo udeleženec 

odgovoril večkrat, se vedno upošteva njegov prvi odgovor. Rezultat bo vedno dokončen in pritožbe 

zoper njega ne bodo možne. Nagrade so omejene. Organizator bo podelil le 8 nagrad, v obdobju 

opisanem zgoraj. Razglasitev vseh nagrajencev bo objavljena na Facebook strani Zavarovalnice Sava. 

4. Nagrada 

8 x startnina za Run4Motion 

 

Nobena od nagrad ne presega vrednosti 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost 

dohodnine pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. 

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev  

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni preko e-pošte, ki jo bodo 

posredovali v obrazec. Uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri daje svoje soglasje k objavi imena in 

priimka med nagrajenci. Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na 

zidu Facebook strani Zavarovalnice Sava, na spletni strani http://predanikorakom.si/ in v ostalih 

komunikacijskih kanalih Zavarovalnice Sava. 

Izid izbora je dokončen in bo objavljen najkasneje 9. 5.2019 na Facebook strani Zavarovalnice Sava. 
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6. Nagrajenci 

Nagrajenci bodo o izidu obveščen preko e-pošte. Prav tako bo ime nagrajenca objavljeno na spletnih 

straneh www.predanikorakom.si. Nagrajenci morajo v roku enega dne od prejema sporočila 

organizatorju na e-mail info@predanikorakom.si posredovati svoje osebne podatke: 

 ime in priimek, 

 naslov, 

 datum rojstva, 

 kontaktno telefonsko številko, 

 konfekcijsko številko majice 

 elektronsko pošto. 

Nagrajenci prevzamejo nagrado na Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, bodisi 

jo prejmejo po pošti – o tem bodo obveščeni naknadno. 

V primeru, da nagrajenec v roku 1 dneva po prejemu elektronskega obvestila o prejeti nagradi 

nagrade ne prevzame, se šteje, da jo zavrača. 

V kolikor vrednost nagrade preseže zakonsko določeno mejo za obračun akontacije dohodnine, se bo 

ta obračunala in bo poravnana s strani organizatorja. Ob prevzemu nagrade prejemnik izpolni 

obrazec o prevzemu. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator od starša ali 

skrbnika pridobil dovoljenje za predajo nagrade, njegovo davčno številko in podpis.  

7. Varstvo osebnih podatkov 

Z izpolnjenim obrazcem na spletni strani predanikorakom.si, sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili 

sodelovanja v nagradni igri in da se njegovi osebni podatki shranijo, obdelujejo za namene te 

nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali 

izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene 

izvajanja tega nagradne igre ter za neposredno trženje, skladno z zakonom. 

Predani korakom lahko uporabljajo podatke sodelujočega za neposredno trženje le v primeru, če se 

sodelujoči s tem izrecno strinja in tako tudi označi v obrazcu.  

Podatki o sodelujočih v nagradni igri so na vpogled v Zavarovalnica Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 

2000 Maribor. 

Podatke, ki so zbrani v obrazcu obdelujemo s pomočjo storitve Typeform, podjetja Typeform S.L., 

Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona. Storitev omogoča tehnično izvedbo in implementacijo 

obrazca, ki je potreben za tehnično izvedbo nagradne igre. Podjetje Typeform S.L. ne posreduje 

podatkov naprej tretjim osebam.  

V kolikor sodelujoči ne želi, da organizator nagradne igre njegove podatke uporablja za namen 

neposrednega trženja, ali potrebe nagradne igre, lahko zahteva izbris po telefonu na 080 19 20 ali po 

elektronski pošti na e-naslov info@zav-sava.si. 

http://www.predanikorakom.si/
file:///F:/Arhiv/Predani%20korakom/Startup%20Marketing/Projekti/Predani%20Korakom/Pravila%20in%20pogoji/Startup%20Marketing/Projekti/Predani%20Korakom/AsusN53SN/Desktop/Startup%20Marketing/Projekti/Predani%20KOrakom/Predani%20korakom%20nagradna%20igra/info@predanikorakom.si
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Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. Prav tako podatke ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli 

drugače zlorabljal. 

8. Končne določbe 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- nedelovanje spletne strani; 

- nedelovanje družbenega omrežja Facebook; 

- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, 

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne 

energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

- kakršne koli posledice koriščenja nagrad. 

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme 

ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.  

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči 

organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje 

pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem 

nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.  

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

narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 

sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani. 

Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani Predani korakom. 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno 

sodišče v Mariboru. 

 

Zavarovalnica Sava, d. d. 


