
Pravila nagradne igre  - Sok mlade pirine trave  
 

Organizator igre podjetje Verasio d.o.o., Gregorčičeva ulica 18, 2314 Zgornja Polskava sprejema naslednja pravila o 
nagradni igri »Sok mlade pirine trave« 

Splošne določbe 

V skladu s temi pravili organizator Verasio d.o.o., Gregorčičeva 18, 2314 Zg. Polskava (v nadaljevanju organizator), prireja 
nagradno igro z nazivom »Sok mlade pirine trave« (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra poteka od 12.1.2018 do 
vključno 26.1.201 v bio prodajalni Norma v Celju. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. 

Pogoji sodelovanja in potek nagradne igre 

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so izpolnili zahtevane podatke in se strinjali s pravili nagradne igre.  

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti nagradni kupon (sodelujoči ga najde v bio prodajalni Norma v Celju) s svojimi 
osebnimi podatki in pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje.  

Nakup ni pogoj za sodelovanje. V primeru nepravilno in nepopolno navedenih podatkov bo sodelujoči izločen iz žrebanja. 
Zaposleni podjetja Verasio d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne morejo sodelovati. 

Nagrade 

Po koncu nagradne igre (26.1.2018) bomo v bio prodajalni Norma v Celju izžrebali dobitnika nagrade igre med vsemi odgovori v 
prodajalni Norma v Celju. 

NAGRADA: 1 paket soka mlade pirine trave ZELENO BOGASTVO  

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko e-naslova ali telefona, ki ga bo navedel na nagradnem kuponu. Prejemnik lahko nagrado 
prevzame v bio prodajalni Norma v Celju najkasneje do 10.2.2018. Če se izžrebanec ne odzove do 10.2.2018, se šteje, da nagrade 
ne želi prevzeti. V tem primeru se žrebanje ne ponovi. Denarno izplačilo nagrade ni možno.  

Nagrajenec lahko svojo nagrado dvigne v bio prodajalni Norma v Celju, v rednem delovnem času med 8.00 in 19.00 uro s 
predložitvijo osebnega dokumenta s fotografijo. 

Pravice prevzema nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Prav tako ni niti z doplačilom mogoče zamenjati vrste nagrade. 
Nagrada ni izplačljiva v gotovini. 

Žrebanje 

29.1.2018 ob 8.00 bomo v bio prodajalni Norma v Celju izžrebali imetnika nagradne igre. Nagrajenca bomo še isti dan obvestili o 
rezultatih nagradne igre.  

Odgovornost 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade,  s 
čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ni odgovoren za (ne)resničnost podatkov, ki jih 
posredujejo sodelujoči. 

Končne določbe 

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 lahko 
obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave 
podatkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge 
trženjske namene. 

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v predhodnem odstavku in jih ne bo posredoval 
tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. 

 
Zgornja Polskava, 9.1.2018    Direktorica 
       Silva Verglez 


