Pravila nagradne igre »OSVOJI POTOVALNI KOVČEK IN RAZIŠČI SVET!«
1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »OSVOJI POTOVALNI KOVČEK IN RAZIŠČI SVET!« (v
nadaljevanju nagradna igra), ki jo prirejata organizatorja nagradne igre SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana in STAL d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 06. 06. 2018 do vključno 30. 06. 2018, na spletni strani www.isic.si/nagradna-igra.
Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopata
organizatorja nagradne igre.
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke SKB ISIC kartice. Nagradna igra poteka na spletnem
naslovu www.isic.si/nagradna-igra.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s
pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.
2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki imajo v času izvajanja nagradne igre veljaven status dijaka ali študenta
(v nadaljevanju: sodelujoči), ki:
- so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženec).
- se strinjajo s pravili nagradne igre, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo s tem, ko skladno z
določbami 3. člena teh pravil s klikom na gumb »SODELUJ« posredujejo osebne podatke, s čimer pristajajo
na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju SKB banka d.d. Ljubljana, STAL d.o.o. in
organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski
partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve in je za udeležence
brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do
svetovnega spleta...).
3. Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči sodeluje tako, da reši kviz in izpolni zahtevane podatke (ime in priimek, e-pošta, status).
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno
izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako si organizator pridržuje pravico iz nagradne igre izločiti
sodelujoče, za katere organizator sumi, da so igro osvojili s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez
opozorila in nepreklicno.
V nagradni igri lahko vsak udeleženec enkrat. V primeru, da sodelujoči v nagradni igri sodeluje z uspešno
zaključenim kvizom, se v žreb uvrsti enkrat, v primeru sodelovanja z dodatno oddajo fotografije se v žreb uvrsti
petkrat, z oddajo video posnetka pa desetkrat.
Sodelujoči se zavezuje, da ima za fotografije in video, s katerimi sodeluje v nagradni igri, avtorske pravice oz.
so njegovo avtorsko delo ter daje organizatorju pravico, da jih prosto uporablja v namene oglaševanja.
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4. Nagrade in prevzem nagrad
Skupni nagradni sklad nagradne igre je:
1. nagrada je brandiran kabinski kovček na kolescih.
2. nagrada je darilni bon STA potovanja v vrednosti 50 €.
3. turistični vodnik Lonley Planet iz ponudbe STA potovanja.
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja, 04. 07. 2018, v prisotnosti tričlanske komisije, ki jo določi
vodstvo tržnega komuniciranja SKB banke in STAL d.o.o.
Posamezen sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade bodo podeljene sodelujočim, ki bodo izpolnjevali
pogoje skladne s temi pravili.
Denarno izplačilo nagrad ni možno. Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni po
elektronski pošti na naslov, ki ga bo navedel v postopku nagradne igre (pri izpolnitvi in oddaji obrazca).
Nagrajenci bodo objavljeni na spletnem naslovu www.isic.si/nagradna-igra dne 04. 07. 2018.
Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 5 dni od pošiljanja elektronskega sporočila posredovati osebne
podatke (ime, priimek, davčna številka, stalni naslov z ulico in krajem bivanja), v skladu z navodili v
elektronskem obvestilu organizatorja. V primeru, da posamezen izžrebanec pravočasno ne posredujejo točnih
in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede
izročitve nagrad takemu izžrebancu. Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo.
Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti na stroške organizatorja oz. se bo organizator z nagrajencem
dogovoril o drugih načinih prevzema, če pošiljanje po pošti ne bo mogoče.
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena
nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za
njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju,
se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- organizator sumi, da je igralec prišel do nagrade z goljufijo,
- če nagrajenec nagrade ne sprejme in ne posreduje osebne podatke skladno z navodili v elektronskem
obvestilu.
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo
nagrajenci, organizator objavi njihov ime in priimek na spletnem naslovu www.isic.si/nagradna-igra.
Vsi dokumenti, vezani na nagradno igro, se hranijo še 6 mesecev po končani nagradni igri v službi za marketing
organizatorjev nagradne igre.
5. Davki in akontacija dohodnine
Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice do nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
SKB bo od vrednosti nagrade odvedla akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Nagrajenec se izrecno strinja, da gredo morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo
v breme nagrajenca. SKB bo akontacijo dohodnine od nagrade odvedla, ko bo podelila nagrado.
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6. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad, s
čimer se nagrajenci, ki prejmejo nagrade iz naslova te akcije, izrecno strinjajo.
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
▪ nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
▪ kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v tej akciji nasproti sodelujočim v
akciji in/ali kateremukoli tretjemu,
▪ nedelovanje spletnega kviza »OSVOJI POTOVALNI KOVČEK IN RAZIŠČI SVET!« in posledice
nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
▪ nedelovanje spletnega kviza »OSVOJI POTOVALNI KOVČEK IN RAZIŠČI SVET!«, ki je posledica izpada
omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno
motile uporabo storitve,
▪ kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v akciji.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve akcije iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje
pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v akciji sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da akcije, brez
kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo organizatorja. V primeru okoliščin,
na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator akcijo tudi odpove. O tem mora prek
svoje spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
7. Varovanje podatkov
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade
odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako
organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru,
ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih
podatkov za namene te nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni
predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 86/04 in 67/07), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 s popravki) in
Direktivo EU 2016/680 o varstvu posameznika pri obdelavi osebnih podatkov s popravki, ter da jih ne bo
uporabil v nobene promocijske namene brez predhodnega soglasja vsakega posameznika.
Če sodelujoči v nagradni igri dovoli uporabo svojih osebnih podatkov v druge namene, ima pravico, da se po
vsakem obvestilu, za katerega je dal soglasje za prejemanje, odjavi od nadaljnjega obveščanja.
Sodelujoči v nagradni igri ima možnost kadar koli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali
začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski
pošti na naslov: info@isic.si. Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu
zahteve pisno ali po elektronski pošti obvestil posameznika, ki je to zahteval.
Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
8. Pritožbe
Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno akcijo rešuje organizator. V primeru
pritožbe se organizator zavezuje, da jo bo obravnavala po ustaljenem postopku in o njeni rešitvi obvestila
udeleženca. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede
na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
9. Razno
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali
komercialni razlogi.
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Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v
Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.
Ta pravila začnejo veljati z dnem 11. 6. 2018.
SKB banka d.d. Ljubljana, 04. 6. 2018
STAL d.o.o., 04. 6. 2018.
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