
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE ZELENE TOČKE

1. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre je ZELENA TOČKA TRANS – center za trajnostni razvoj, z.o.o.,
Industrijska ulica 5 a, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju organizator). 

2. Trajanje

Nagradna igra bo potekala od 8.11.2021 do vključno 14. 12. 2021 na prodajnem mestu -
sedežu Zelene točke Trans na Industrijski ulici 5 a, v Murski Soboti. 

Vse  informacije,  ki  jih  uporabnik  posreduje  v  nagradni  igri,  prejme  organizator
nagradne igre.

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da sodelujoči izpolni nagradni kupon tako da
odgovori  na vprašanja,  vpiše svoje podatke in kuponček vrže za v  to namenjeno in
označeno škatlo.   

4. Potek nagradne igre

Vsi, ki bodo oddali  izpolnjen kuponček bodo sodelovali v končnem žrebanju. Žrebanje
nagrad bo potekalo  v  sredo 15.12.2021.  Žrebanje  ne  bo javno.  O žrebanju  se  vodi
zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu in uri žrebanja, število vseh prejetih kuponov,
poteku  žrebanja,  izžrebanih  ter  uri  zaključka  žrebanja.  Zapisnik  se  hrani  pri
organizatorju.  Zmagovalec  je  lahko  nagrajen  le  enkrat.  Žrebanje  in  rezultati  so
dokončni. Nanje ni možna pritožba. 

Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po e-mailu. 

Sodelovanje v nagradni igri se šteje kot potrditev, da udeleženec nagradne igre pozna
in se strinja s splošnimi pogoji in pravili nagradne igre. 

5. Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Vsi sodelujoči bodo sodelovali  v žrebanju, kjer bomo izžrebali 3 nagrajence in bodo
prejeli nagradni bon v vrednosti 20 €.

Nagrajenci bodo nagradne bone prejeli na svoj e-mail naslov.  

Izkoristili jih bodo lahko na način, da bodo v trgovini Zelena točka prevzeli proizvode, ki
jih prodaja Zelena točka trans d.o.o. v vrednosti bona 20 € do konca meseca januarja
2022. Bon je potrebno izkoristi v celoti, izplačilo v denarju ni možno. 

V primeru, da nagrado prejme oseba mlajša od 18 let, jo mora ob prevzemu nagrade
zastopati oseba, ki je starejša od 18 let.

6. Pravila nagradne igre



S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in
se  zavezujejo,  da  bodo  ravnali  v  skladu  s  pravili  nagradne  igre.  Pravila  in  pogoji
nagradne igre so objavljeni  na spletni strani:  http://zelena-tocka.si/ in na prodajnem
mestu Zelene točke TRANS. 

Vse  pritožbe  in  reklamacije  rešuje  organizator  nagradne  igre.  Organizator  ne  nosi
nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne 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. 

V primeru okoliščin (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora
preko medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne dogovarja za
nastalo škodo.  

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizatorju  kot  upravljavcu  osebnih  podatkov  dovoljujejo,  da,  do  preklica
sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in
registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene
obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja
preko e-maila ali/in sms-a.  Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci
posredovali,  ne bodo predani  v roke tretji  osebi  ali  kakorkoli  drugače uporabljeni  v
nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije,  razen,  če je to potrebno zaradi izvedbe
nagradne igre. 

V  času  upravljanja  osebnih  podatkov  ima  posameznik  možnost  vpogleda,  prepisa,
kopiranja,  dopolnitve,  popravka,  blokiranja  in  izbrisa  osebnih  podatkov  v  zbirki
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Murska Sobota, 8.11.2021 

 

http://zelena-tocka.si/

