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SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE: »ZADENITE NOVOLETNO DARILO«
Nagradno vprašanje: Katero zdravstveno zavarovanje, vam v tujini, zagotavlja 24 urno asistenco v
slovenskem jeziku ter krije stroške zdravljenja v javnih ustanovah, zasebnih bolnišnicah in klinikah?
Odgovor pošljite na info@as-klub.si in morda prav vi prejmete nagrado.
1. Uvodne določbe
Pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri »Zadenite novoletno darilo«, ki so objavljena na
spletni strani kluba in v mesečnih e-novicah.
2. Pomen nekaterih pojmov
Organizator nagradne igre je ustanoviteljica »AS Kluba ugodnosti« - Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska 3a, Koper. Udeleženec nagradne igre je lahko le polnoletna oseba s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji, ki je poslala e-pošto s svojimi osebnimi podatki (imenom in priimkom) na enaslov: info@as-klub.si in ki je članica »AS Kluba ugodnosti«.
Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki je izžreban za nagrado v skladu s temi pravili in jo tudi
dejansko prevzame.
3. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 21. 12. 2015 do 28. 12. 2015 do 00:00 ure. V nagradni igri lahko sodelujejo
osebe, ki do 28. 12. 2015 do 00:00 ure pošljejo svoj pravilni odgovor na info@as-klub.si v skladu s
temi pogoji. Vsak udeleženec lahko pošlje e-pošto le enkrat.
S poslano e-pošto udeleženec nagradne igre soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja v tej
nagradni igri.
4. Žrebanje nagrajencev
Izbor nagrajenca ter nadzor nad potekom igre bo nadzorovala komisija, imenovana s strani
organizatorja nagradne igre. O vsakem žrebanju komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
 datum, uro in kraj zbiranja podatkov o udeležencih,
 člane komisije,
 potek izbora in
 izžrebanega nagrajenca.
Žrebanje bo potekalo 29. 12. 2015. Rezultati izbora nagrajenca so dokončni. Pritožba ni mogoča.
Izžrebanci (ime, priimek in kraj bivanja) bodo objavljeni na spletni strani AS Kluba ugodnosti.
5. Nagrade
3 x po 1 zimska kapa in 1 čokolada
3 x po 1 avto polnilec za mobilne telefone in 1 čokolada
3 x po 1 elegantno pisalo in 1 čokolada
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Posamezna nagrada ima vrednost, ki ne presega vrednosti, ki je v skladu z Zakonom o dohodnini
predmet obdavčitve.
6. Prevzem nagrad
Izbrancu bo navodila o prevzemu nagrade organizator posredoval na e-naslov. Izbranec se mora na
poslano e-pošto odzvati najkasneje v roku 7 dni po prejemu obvestila – po tem datumu prevzem
nagrade ni več mogoč.
Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo
osebo, kot je bila izžrebana.
Če nagrajenec ne prevzame nagrade, je organizator nagradne igre ni dolžan podeliti drugemu
udeležencu.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v
gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo, kot je bila izbrana.
7. Varovanje osebnih podatkov
Nagrajenec dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov (ime in priimek ter kraj bivanja) na
spletni strani www.as-klub.si in se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov. Sodelovanje
udeleženca v nagradni igri se šteje za privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1), da organizator hrani osebne podatke udeleženca in jih obdeluje in uporablja za
namen izvajanja nagradne igre in za namen neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju,
ponudbi, novostih in akcijah) ter jih posreduje tretjim fizičnim in pravnim osebam z namenom izvedbe
nagradne igre.
8. Zaključek nagradne igre
Nagradna igra se zaključi s pripravo podatkov nagrajenca.
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:
 dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila nagradne
igre, se hrani v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre vsaj tri leta po zaključku
nagradne igre;
 dokumentacijo v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se
hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov, organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči, skladno
s svojimi internimi akti.
9. Končne določbe
Pravila nagradne igre, ki bodo hranjena v poslovnih prostorih organizatorja, stopijo v veljavo z dnem
21. 12. 2015. Udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo s temi pravili in
pogoji sodelovanja v nagradni igri in se zavezujejo, da bodo le-ta upoštevali ter jamčijo, da so
posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za
prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
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Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki
na strani javnosti.
Ljubljana, 14. 12. 2015
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