PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »EVEREST«
1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator nagradne igre je Didakta d.o.o., Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovljica.
2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni polnoletni državljani (fizične
osebe) s stalnim prebivališčem v republiki Sloveniji, ki odgovorijo na vprašanje, izpolnijo e-kupon ali pošljejo
osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, rojstni datum) na dopisnici z odgovorom in pripisom
»Nagradna igra EVEREST« na naslov Didakta d.o.o., Gorenjska c. 33c, 4240 Radovljica. Z izpolnitvijo
kupona se udeleženec/ka strinja in potrjuje splošne pogoje nagradne igre.
3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 2. 10. 2015 do 6. 10. 2015, do 24.00 ure. Kuponi, ki bodo prispeli po zaključku
trajanja nagradne igre se ne bodo upoštevali.
4. NAGRADE

5x2 vstopnici za ogled filma EVEREST 2D v KOLOSEJU (Kranj ali Ljubljana).
5. ŽREBANJE NAGRAD
Žrebanje bo potekalo 7. 10. 2015, v prostorih založbe Didakta pred tričlansko komisijo. Nagrajenec/ka bo
obveščen/a o prevzemu nagrade v treh dneh po zaključku žrebanja. Rezultati žrebanja so dokončni in
pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino.
6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
Prejemnik/ca nagrade bo objavljen/a na spletni strani založbe www.didakta.si, glede prevzema nagrade bo
nagrajenec/ka obveščen/a tudi po pošti v sedmih dneh po zaključku žrebanja.
7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec/ka bo lahko nagrado prejel po pošti ali pri organizatorju nagradne igre.
8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKA
Udeleženci nagradne igre s podpisom dovoljujejo, da organizator za namen te igre, kot tudi z namenom
trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje v
skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.
9. RAZNO
Slike so simbolične. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju ter njihovi ožji družinski člani.
Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad ter plačilom dohodnine rešuje organizator nagradne
igre, ki je odgovoren za pravilni potek nagradne igre. Tovrstne reklamacije in morebitna dodatna vprašanja
v zvezi z nagradno igro se lahko sporoča na e-naslov marketing@didakta.si. Pridržujemo si pravico do
napak.

