Pravila sodelovanja v žrebanju v okviru humanitarne akcije
»Dobrodelni kozarec za Matijo«

1. člen
Organizator žrebanja nagrad v okviru humanitarne akcije »Dobrodelni kozarec za Matijo« je Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju z
Lions klubi Maribor.
Humanitarna akcija z nagradnim žrebanjem poteka od 29. 11. 2019 do vključno 31. 12. 2019 v okviru
Čarobnega decembra 2019 na Trgu Leona Štuklja, 2000 Maribor.
V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije.
Podatki o humanitarni akciji »Dobrodelni kozarec za Matijo« z nagradnim žrebanjem so dostopni na
Facebook strani Mestne občine Maribor in spletni strani www.supermatija.com.

2. člen
Organizator bo ob zaključku humanitarne akcije izvedel žrebanje v okviru katerega bo podelil:
- 1x ELEKTRIČNO TREKING KOLO SCOTT SUB TOUR ERIDE 10 UNISEX BE 2019 v vrednosti 2.084,25 EUR;
- darilni bon za letno XL vozovnico za neomejeno uporabo vseh naprav, prevoz športne opreme in
uporabo smučišča ter Bike parka Pohorje v vrednosti 720,00 EUR;
- pet dnevnih smučarskih vozovnic za mariborsko Pohorje.
Podeljenih nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila.

3. člen
Sodelovanje v nagradnem žrebanju je mogoče z nakupom »dobrodelnega kozarca« za 1 EUR. Na račun,
ki ga kupec prejme od ponudnika-gostinca z nakupom »dobrodelnega kozarca«, bo kupec zapisal svoje
ime in priimek, naslov in telefonsko številko in račun vrgel v kroglo za žreb pri odru na Trgu Leona
Štuklja. Celotna vrednost nakupa kozarca (tj. 1 EUR) je namenjena dobrodelni akciji - zbiranju finančnih
sredstev za operacijo v tujini za štiriletnega dečka Matije, ki boleha za cerebralno paralizo.

4. člen
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno
igro, sprejema ta pravila nagradne igre in se z njimi strinja.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob
posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

5. člen
Žrebanje nagrad bo izvedeno javno v torek, 31.12.2019, ob 22:30 uri na prireditvenem odru na Trgu
Leona Štuklja, 2000 Maribor.

6. člen
Nagrajenec bo s strani organizatorja obveščen o prejemu nagrade v roku desetih delovnih dni po žrebu.
Nagrada bo nagrajencu podeljena s strani organizatorja najkasneje do konca januarja 2020.
V kolikor se nagrajenec do konca januarja ne bo odzval ali se bo nagradi odrekel, se mu pravica do
prevzema nagrade izniči.

7. člen
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja s pravili glede osvojitve nagrade in se v zvezi s tem
zaveda, da je lahko v primeru prejema nagrade uvrščen v višji dohodninski razred, v tem primeru, vso
finančno odgovornost nagrajenec nosi sam.
Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne stroške ipd.). Ob
prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.

8. člen
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake na električnem kolesu. Napake
na kolesu vključujejo tako vidne napake, kot tudi skrite stvarne in/ali pravne napake. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica nagradne igre oz.
prevzema in koriščenja nagrade.

9. člen
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči v nagradni
igri izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo snemanje in fotografiranje za
promocijske aktivnosti organizatorja, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za
promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.

10. člen
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDVjem) je odgovornost nagrajenca.

Od vrednosti nagrade bo odvedena akontacija dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom
o davčnem postopku s strani organizatorja. Organizator lahko od prejemnika nagrade zahteva vračilo
akontacije dohodnine.
Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec
sam.

