
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE ZA KOLO PONY CLASSIC 5 
 ZA DOGODEK LATE NIGHT SHOPPING 

V NAKUPOVALNEM CENTRU PLANET KOPER 
 
 

1. člen: Organizator nagradne igre je GREENBAY 
Investments d.o.o., Ankaranska cesta 2, 6000 Koper, 

sponzor nagrade je Engrotuš d.o.o. v Planetu Koper. 

 

2. člen: Nagradna igra poteka v soboto, 19. maja 2018, 

med 10. in 20.50 uro v Nakupovalnem centru Planet 

Koper v Kopru (v nadaljevanju: Planet Koper). Kuponi za 

sodelovanje v nagradni  igri bodo na voljo na dan 

prireditve med 10. in 20.50 uro v Planetu Koper. 

Nagradna igra se zaključi z nagradnim žrebanjem ob 

21.00 uri v Planetu Koper.  

 

3. člen: Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri 

sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v 

primeru izžrebanosti objavljeni na spletni strani 

Nakupovalnega centra Planet Koper 

www.planetkoper.com ter tiskanih medijih. 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji, Italiji in Hrvaški. Pravilno, v 

celoti in ročno izpolnjeni kupon se odda v nagradni 

boben, ki se nahaja ob odru. Kupon mora biti v celoti 

pravilno izpolnjen in čitljiv – tako, da komisija lahko 

razbere posredovane podatke. Če komisija ne more 

razbrati zahtevanih podatkov, se neveljavni kupon izloči 

in žrebanje ponovi. Pravilno izpolnjen kupon mora 

vsebovati naslednje osebne podatke o kandidatu za 

nagrado:  

  

ime in priimek, naslov, poštna številka in pošta,  

telefonska številka, e-naslov in podpis kandidata za 

nagrado.   

 

4. člen:  V nagradnem skladu je glavna nagrada: Kolo 

Pony Classic 5 v vrednosti 599€. 

 

Akontacijo dohodnine plača organizator. 

 

5. člen: V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji 

nagradne igre, to so zaposleni v podjetju GREENBAY 

Investments d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, 

izven zakonski partner, starši, otroci), zaposleni pri 

najemnikih Nakupovalnega centra Planet Koper ter 

druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri 

izvedbi nagradne igre. 

 

7. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.  

 

8. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

9. Javno žrebanje nagrade bo potekalo v soboto, 19. 

maja 2018, ob 21.00 uri na prireditvenem prostoru v 

Nakupovalnem centru Planet Koper. Javno žrebanje 

spremlja komisija v sestavi:  

 

Klara Beltram, Anže Capuder, Tanja Černe 

 

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni 

mogoča. 

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni 

prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. 

 

10. Rezultati nagradnega žrebanja bodo javno objavljeni 

na www.planetkoper.com. Udeleženec s sodelovanjem 

v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanosti 

njegovo ime, priimek in kraj bivanja javno objavijo na 

spletni strani Planeta Koper ter tiskanih medijih. 

 

11. člen: Organizator igre si pridržuje pravico, da v 

vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to 

zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na spletni 

strani www.planetkoper.com 

 

12. člen: Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo 

posredovane osebne podatke varoval v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo 

uporabljal izključno za namene nagradne igre.  

 

Z označitvijo polj na letaku za sodelovanje v nagradni 

igri, vpisanimi osebnimi podatki in podpisom udeleženci 

potrjujejo: da so seznanjeni s pravili nagradne igre in se 

z njimi strinjajo, se strinjajo, da lahko organizator 

nagradne igre njihove osebne podatke uporabi za 

obveščanje o morebitni osvojitvi nagrade in o novih 

nagradnih igrah Planeta Koper in se strinjajo, da so na e-

naslov obveščeni o popustih, akcijah in različnih 

ugodnostih. 

 

Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo 

elektronske pošte. Izpolnjene osebne podatke (ime, 

priimek, naslov, poštna številka in pošta, e-naslov in 

telefonska številka) lahko organizator nagradne igre in z 

njim povezana podjetja obdelujejo za namen 

elektronskega obveščanja o akcijah in novostih 

Nakupovalnega centra Planet Koper do preklica 

privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne 

bodo služili svojemu namenu.  

http://www.planetkoper.com/
http://www.planetkoper.com/
http://www.planetkoper.com/


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. 

 

13. Nagrajenec bo znan na dan žrebanja, 19. 5. 2018. 

Udeležba na žrebanju je pogoj za prevzem nagrade. V 

kolikor nagrajenec ne bo prisoten na žrebanju in se ob 

žrebu ne bo zglasil na odru v roku 1 minute, se žrebanje 

nadaljuje. V primeru, da 3 zaporednih izžrebancev ne 

prevzame nagrade, bo 4. izžrebanec nagrado prejel ne 

glede na prisotnost, in sicer bo pisno obveščen o pogojih 

prevzema nagrade.  

  

Mladoletnost nagrajenca V primeru, da je nagrajenec 

oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati 

oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 

podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to 

mladoletno osebo zastopa.  

  

Če bo izžrebanec iz skupine, ki je izvzeta v 3. točki teh 

pravil,  in se tega ne ugotovi na dan žrebanja, se  nagrada 

razveljavi in zapade, žrebanja pa se ne ponovi. 

 

14. Nagrajenec lahko nagrado prevzame z dnem 19. 5. 

2018, v poslovalnici Tuš hipermarket. Čas prevzema 

nagrade do petka, 25. 5. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. člen: Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge 

osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za 

udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo 

ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja 

nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu 

www.planetkoper.com. Za tolmačenje posameznih 

členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za 

posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in 

pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne 

napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija 

reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi 

običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko 

komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z 

ustreznimi popravki ponovi. 

 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni 

mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v 

Ljubljani. 

 

 

GREENBAY Investments d.o.o., Ankaranska 2, 

6000 Koper 

Koper, 15. 5. 2018 

 


