
 
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE 

»POMAGAJTE NARISATI NASMEH« 
 
 

1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE 
(1) Pravilnik določa način izvedbe nagradne igre „ POMAGAJTE NARISATI NASMEH ” (v nadaljevanju: 
nagradna igra). 

(2) Organizator in pokrovitelj nagradne igre je Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče (v 
nadaljevanju: organizator).  
 
 (3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani organizatorja, www.eurospin.si. 
 

2. člen: TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
(1) Nagradna igra traja v obdobju od 1. 6. 2021 do 19. 09. 2021, in sicer se odvija vsako nedeljo, kar 
pomeni, da bo mogoče v njej sodelovati na naslednje datume: 6. 6. 2021,13. 6. 2021, 20. 06. 2021, 27. 
06. 2021, 05. 09. 2021, 12. 09. 2021 in 19. 09. 2021. 
(2) Trajanje nagradne igre, opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve 
organizatorja nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo 
naknadno objavljen na spletni strani www.eurospin.si oz. v popravku teh pravil.  
 

3. člen: POGOJI SODELOVANJA 
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo družine (dve ali več osebi), ki so državljani Republike Slovenije, 
rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je 
nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 
podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo. 
(2) Uslužbenci organizatorja in partnerja, ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi 
partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma 
oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za 
neveljavno. 
(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem 
v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 
 

4. člen: NAČIN SODELOVANJA 
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo družine, ki so pravilno izpolnile kartonček za sodelovanje. Na 
kartončku morajo pravilno navesti: priimek družine, ime in priimek enega od staršev, naslov in kraj 
bivanja, kontaktno številko in e-mail, preko katerega jih bo organizator obvestil o morebitnem prejemu 
nagrade ter se strinjajo s pogoji nagradne igre. S kartončkom se sodelujoče družine udeležijo vseh 
družinskih iger. Ko posamezno igro opravijo, animator, ki je zadolžen za posamezen kotiček, to 
ustrezno označi na kartončku. Ko imajo na kartončku označeno, da so pravilno opravili vse naloge, 
kartonček vržejo v škatlo za žreb. 
 
Družino, ki sodeluje v družinskih igrah lahko sestavljata najmanj dva člana (otrok in eden od staršev) 
ali več članov (zgornja meja ni določena). Družina lahko v enem dnevu oziroma v času trajanja 
družinskih iger v igrah sodeluje maksimalno 3-krat. 
 
Ob koncu dogodka, ob 12.55 bo organizator izžrebal 3 nagrajence (družine). Pri izžrebanem kartončku 
bo moderator preveril, če je kartonček pravilno izpolnjen oziroma ali vsebuje vse potrebne podatke. V 
primeru, da bodo izžrebani kartončki nepravilno izpolnjeni, bo žreb ponovljen, dokler ne bodo izžrebani 
trije pravilno izpolnjeni kartončki. Žreb, ki ga bo izveden ob koncu dogodka, bo tudi dokumentiran 
oziroma posnet. O prejemu nagrade bo organizator obvestil vse izžrebane družine.  



 
(2) Nakup v poslovalnici organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

 
5. člen: OPIS IN PRAVILA IGER 

(1) SMEŠNI POLIGON 
Animator bo pripravil/s kredami narisal daljši poligon, ki bo vseboval različne zabavne izzive. Smešni 
poligon bosta morala, za uspešno opravljeno nalogo/igro, opravita najmanj dva člana družine (starš in 
otrok).  
 
(2) KRIŽCI IN KROŽCI 
Animator bo s kredami narisal polje za igro »križci in krožci«. V igri sodelujeta najmanj dva člana družine 
(starš in otrok). Starš in otrok oziroma starša in otroci tekmujejo eden proti drugemu tako, da se 
postavijo eden nasproti drugega (na vsako stran polja igre »križci in krožci«) in s kredami, izmenično, 
poskusijo postaviti 3 krede v navpično, vodoravno ali diagonalno vrsto. Družina lahko igro ponovi 
večkrat. Naloga je uspešno opravljena, ko zmaga eden od članov družine oziroma ko zmagajo starši ali 
otroci. 
 
(3) ZADENI TARČO 
Animator bo s kredami na tla narisal tarčo katere krogi bodo različno točkovno opredeljeni. V igri 
sodelujeta najmanj dva člana družine (starš in otrok). Starš in otrok oziroma starša in otroci tekmujejo 
eden proti drugemu tako, da se postavijo na isto stran tarče (glede na starost otrok bomo prilagodili 
točko meta) in s kredami poskusijo zadeti čim večje število točk na tarči. Vsak član družine ima na voljo 
3 poskusne in nato 3 prave mete, ki se seštejejo v končni rezultat. Naloga je uspešno opravljena, ko 
zmaga eden od članov družine oziroma ko zmagajo starši ali otroci. 
 
 
 

6. člen: NAGRADA 
(1) Vsako nedeljo bodo podeljene tri nagrade. Družina, ki je izžrebana prva, prejme prvo/glavno 
nagrado (dekliško ali fantovsko kolo in darilni bon v vrednosti 100,00 € (z DDV)); družina, ki je izžrebana 
druga, prejme drugo nagrado (skiro, čelado, nahrbtnik in darilni bon v vrednosti 50,00 € (z DDV)); 
družina, ki je izžrebana tretja, prejme tretjo nagrado (nahrbtnik, žogo in darilni bon v vrednosti 20,00 
€ (z DDV)). 
 
(2) Nagrado posameznemu nagrajencu podeli organizator nagradne igre. Nagrajenci (izžrebane 
družine) bodo lahko že naslednji dan (v ponedeljek) prevzele nagrado v poslovalnici, kjer je dan prej 
potekala nagradna igra. Prevzem nagrade lahko opravi le polnoletna oseba, ob prevzemu je obvezno 
posredovanje davčne številke. Nagrado bo mogoče prevzeti v roku 60 dni od datuma žrebanja.  
 
(3) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov 
ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in 
morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator 
nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne 
stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade 
uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.  
 
(4) Za izvedbo in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija v sestavi: 
 

1. Maja Mišić 
2. Ana Vidoš 

3. Marina Rosič 
 



(5) V kolikor nagrajenec v roku 60 dni od dneva žrebanja ne prevzame nagrade, se nagrada ne podeli. 
 
 

7. člen: IZKLJUČITEV VKLJUČITVE V SMS KLUB 
(1)Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne 
bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.  
 

8. člen: IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 
(1) Organizator ni odgovoren za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne 
prijave se bodo štele za neveljavne.  
 
 

9. člen: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
(1) S sodelovanjem v nagradni igri (v nadaljevanju Prijava), kot je to določeno v 4. členu teh pravil 
sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno 
strinja.  
 
(2) Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, je Eurospin Eko d.o.o., Renški Podkraj 64, 
5292 Renče. Upravljavec bo obdeloval osebne podatke polnoletnih in mladoletnih članov sodelujočih 
družin (ime, priimek, naslov in kraj bivanja, e-mail, telefonska številka ter davčna številka, fotografije 
in video posnetek). Upravljavec bo vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca 
osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih 
podatkov.  
 
(3) Osebni podatki iz prejšnjega člena se pri organizatorju hranijo do preklica oz. največ 5 let. Podatki 
o nagrajencu se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR 
oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani.  
 
(4) S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavec posredovane osebne podatke obdeluje za namen 
izvajanja nagradne igre in podelitve nagrade (ime, priimek, naslov in kraj bivanja, e-mail, telefonska 
številka ter davčna številka). Upravljavec bo obdeloval tudi fotografije in video posnetek, ki bo nastal 
tekom aktivnosti, povezanih z nagradno igro. S sodelovanjem  v nagradni igri se sodelujoči izrecno 
strinja tudi z objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletni strani upravljavca.  
 
(6) Upravljavec lahko osebne podatke prijavljenega v nagradni igri uporablja za namen pošiljanja e-

novic (mailing oz.newsletter) in aktualnih ponudb preko elektronskih sporočil, v kolikor je prijavljeni s 

kljukico privolil, da soglaša, da Eurospin Eko d.o.o., za ta namen, uporablja osebne podatke 

prijavljenega. Podaja privolitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

 
(7) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga pri organizatorju nagradne 
igre. Podatki (fotografije in videoposnetek z dogodka z dne 22.9.2019) se obdelujejo na podlagi 
privolitve, kar je v skladu s točko a) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov). V zvezi z osebnimi podatki lahko pri upravljavcu posamezniki zahtevati njihov popravek, 
izbris, omejitev obdelave ali prenosljivost. Vse zahteve je potrebno poslati na naslov EUROSPIN EKO, 
d.o.o., Renški Podkraj 64, 5292 Renče. Poleg tega lahko posameznik vloži pritožbo pri nadzornem 
organu, in sicer po pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali po 
elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si ali po telefonu na številko 012309730. Upravljavec v zvezi z 
osebnimi podatki ne sprejema avtomatiziranih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter jih ne 
posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije. 



 
 

10.člen 
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.  
(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki 
jo organizira. 
(3)Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na 
elektronski naslov: natalija.pagon@eurospineko.si. 
(4) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 
 

11.člen 
(1)Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z 
odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 
 
 

12. člen 
Ta pravilnik se objavi na spletni strani www.eurospineko.si in je na voljo v vseh prodajnih enotah 
organizatorja.  
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja. 
 
 
Renče, 1. 6. 2021 

Eurospin Eko d.o.o. 


