POLETNA NAGRADNA IGRA GS1 SLOVENIJA, avgust 2021
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre »Poletna nagradna igra GS1 Slovenija« (v nadaljevanju: nagradna
igra) je zavod GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Nagradna igra bo potekala od
26.8.2021 do 2.9.2021. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke GS1 Slovenija.
Nagradna
igra
poteka
v
obliki
objav
na
Facebook
strani
GS1
Slovenija
https://www.facebook.com/GS1Slovenija od četrtka, 26.8.2021, do vključno četrtka, 2.9.2020,
do 23:59.
Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni
pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov
udeležencev nagradne igre.

2. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodeluje vsak, ki na Facebook strani GS1 Slovenija v komentarju pod objavo
nagradnega vprašanja, zapiše odgovor. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi
s pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko z enim Facebook profilom
večkrat objavi odgovor. V primeru, da je ta v naključnem žrebu izbran več kot enkrat, mu
pripada le ena nagrada.
Organizator bo iz nagradne igre izločil vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi,
nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice
drugih uporabnikov ali skrbnika, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno,
versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi,
vsebujejo nagovor komercialne narave ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

3. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD
Organizator bo med avtorji vseh pravilnih odgovorov v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal
dva nagrajenca, ki bosta prejela nagrado. Žrebanje ni javno. V žrebanje bodo vključeni avtorji
vseh odgovorov, ki bodo pravilno komentirali objavo z nagradno igro na Facebook strani GS1
Slovenija v času trajanja nagradne igre. Žreb je naključen in bo potekal v petek, 3.9.2020.
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Nagrajenci posameznega dela nagradne igre bodo objavljeni in obveščeni v roku 48 ur po žrebu,
ki se bo odvil po zaključku vsakega dela nagradne igre. Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek
javne objave na Facebook spletni strani GS1 Slovenija, Facebook zasebnega sporočila in spletnih
straneh organizatorja (www.gs1si.org). Avtor nagrajenega odgovora mora v roku enega tedna
od obvestila prek zasebnega sporočila Facebook strani GS1 Slovenija ali e-pošte info@gs1si.org
sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek in naslov (ulica, hišna številka, poštno številko,
kraj pošte) za namen obveščanja o prevzemu nagrade in javno objavo imena in priimka
nagrajenca.
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil mali razpršilec za razkužilo z logotipom GS1
Slovenija.
Skupno število vseh podeljenih nagrad je 2. Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali
za druge izdelke. Nagrajenci bodo nagrado prejeli v roku treh tednov. Če izžrebani nagrajenec
v roku enega tedna od datuma prejema obvestila organizatorju ne sporoči svojih podatkov, mu
nagrada ne pripada.

Ljubljana, 25.8.2021, GS1 Slovenija
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