Pravila nagradne igre »JANOV KONCERT PRI VAS DOMA«
V skladu s temi pravili organizator Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Citycenter Celje - organizator), prireja v sklopu promocije Citycentra Celje nagradno igro
»JANOV KONCERT PRI VAS DOMA« (v nadaljevanju nagradna igra).
1. člen
Nagradna igra poteka v Citycentru Celje v petek, 20. 4. 2018 od 20.do 24.ure. Namen nagradne igre
je spodbujanje obiska “Polne noči popustov” in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke
organizatorja. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
2. člen
a. Nagrada: 1 x Janov koncert pri vas doma vsebuje, do 30 minut Janovega akustičnega nastopa
(solo s kitaro) brez ozvočenja, koncert se izvede med 15.5. in 30.9.2018 po v naprej
dogovorjenem terminu.
b. Koncert se bo video dokumentiral in objavil za promocijo skladno z v nadaljevanju navedenimi
pogoji.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se
strinjajo s pogoji nagradne igre. Zaposleni v Euromarkt Center d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki
na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja družbe Euromarkt Center d.o.o. (pogodba,
študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ne smejo sodelovati v nagradni
igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi.
Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel
napačne ali netočne podatke.
4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddali pravilno izpolnjen
letak v Citycentru Celje. Nagrajenca bomo žrebali med vsemi, ki bodo pravilno izpolnili letak.
5. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z
nagradno igro in izdajo nagrad, ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila
in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila nagradne igre so na vpogled v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre podjetju Euromarkt
Center d.o.o. (Citycenter Celje) ter na spletni strani Citycentra: https://www.city-center.si/si/. Po
končani igri so v upravi Citycentra Celje na vpogled imena nagrajencev. Organizator si pridržuje
pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. O vseh spremembah in novostih promocije in nagradne igre bo organizator udeležence
obveščal z objavami na njegovi facebook strani.
6. člen
Podjetje Euromarkt Center d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, vodi, vzdržuje in nadzoruje
zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Euromarkt Center d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke za v nadaljevanju navedene namene,
udeleženec pa s podpisom pristopne izjave h nagradni igri poda soglasje k obdelavi njegovih osebnih
podatkov za te namene: za izvajanje nagradne igre, izdajo nagrade, obračun dohodnine nagrajenca,
za namene marketinškega obveščanja posameznika ter promocije nakupovalnega središča. Za
namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte in telefona. Za namene
marketinškega obveščanja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte, imena in priimka, pri

čemer EUROMARKT Center d.o.o. pošilja personalizirane novice nakupovalnega središča Citycenter
v rednih časovnih presledkih do 1 teden. Davčna številka se uporabi za obračun dohodnine
nagrajenca. Datum rojstva v primeru dobitka v nagradni igri se uporabi za preverjanje nagrajenčeve
starosti. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska
pošta, podpis, rojstni datum, fotografija, videoposnetek, starost. Navedene podatke lahko organizator
nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve
posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih
podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od
upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov z učinkom od
dneva zahteve posameznika za preklic dalje. Preklic privolitve posameznik posreduje na zgoraj
navedeni naslov organizatorja nagradne igre.
V primeru, da je udeleženec izžreban za prejem nagrade, je pogoj za prevzem nagrade podaja
pisnega soglasja s tem, da se izžrebančevo ime in priimek, tako kot tudi slikovni in zvočni zapis
časovno in krajevno neomejeno in brez zahtevanega plačila objavi v marketinške in reklamne namene
v povezavi z nagradno igro ter promocijo nakupovalnega središča Citycenter v časopisu
nakupovalnega središča, na spletni strani nakupovalnega središča, na FB strani nakupovalnega
središča in na Instagramu nakupovalnega središča, kot tudi na reklamnih letakih in drugih tiskanih
medijih, ki so v povezavi s Citycentrom Celje. Posameznik poda soglasje s tem, da se lahko video in
fotodokumentira tako podelitev nagrade kot tudi sama izvedba nagrade (koncert Jana Plestenjaka na
domu) ter se izdelani foto in videodokumenti objavljajo na prej navedenih medijskih kanalih v
promocijske namene nakupovalnega središča za neomejeno obdobje in neodplačno. Osebni podatki
se sicer ne posredujejo tretjim osebam, z izjemo za prej navedene primere ter pooblaščenemu
izvajalcu za izvedbo nagrade, izdelavo videodokumentacije nagradne igre in nagrade ter za izvedbo
pošiljanja elektronskih novic. Privolitev s temi pogoji obdelave osebnih podatkov je pogoj za prevzem
nagrade.
Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili, h katerimi mora udeleženec podati pisno soglasje,
sicer v nagradni igri ne more sodelovati..
7. člen
Žrebanje poteka v prostorih Citycentra Celje dne, 24.4.2018. Objava nagrajencev bo v torek, 8. 5.
2018 na Citycentrovi Facebook strani, prav tako pa bodo obveščeni preko e-pošte. Organizatorju
nagradne igre so nagrajenci pred prevzemom nagrade dolžni sporočiti ime in priimek, naslov stalnega
bivališča in davčno številko.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v
skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo
dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. V kolikor nagrada presega vrednost 42,00
EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno
številko. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre.
Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo
s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov kot je opredeljena v 6. členu. Nagrade ni
mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava nagrajene osebe v nagradni igri z drugo osebo, ne glede
na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi
nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na
katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora
prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna
in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje koriščenja nagrad in objavo
svojih fotografij v promocijske namene organizatorja.
8. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojna komisija za nadzor nagradne igre,
ki jo sestavljajo: Nena Horvat, Darja Lesjak in Gerlinde Tavčer. Pravila veljajo v času trajanja nagradne
igre.

9. člen
Po 11. 5. 2018 zastara pravica do izdaje nagrade.
10. člen
Pravila veljajo od 15. 4. 2018 dalje.
V Celju, dne 15. 4. 2018
EUROMARKT CENTER d.o.o
Darja Lesjak, center managerka

