Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Alpinin pohod«
1. Organizator nagradne igre »Alpinin pohod« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje
ALPINA, d.o.o., Strojarska ulica 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).
2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre in
zaposleni v prodajalnah Alpina.
3. V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času nagradne igre izpolnijo prijavnico za
Alpinin pohod, ki je hkrati kupon za sodelovanje v nagradnem žrebanju in ga oddajo v
skrinjico za žrebanje pri blagajni, v katerikoli prodajalni Alpina, najkasneje do 3. junija
2014. Nagradni kuponi so na voljo v vseh prodajalnah Alpina. Ob koncu nagradne igre se
izmed vseh pravilno izpolnjenih kuponov izžrebajo nagrajenci. V nagradno žrebanje se
uvrstijo le kuponi, oddani v času trajanja nagradne igre. Nagrado lahko prejme le
udeleženec pohoda. Če izžrebani ni prisoten na pohodu, se izžreba naslednjega. Nakup ni
pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Število kuponov je omejeno.
4. Pravila igre so na voljo pri organizatorju nagradne igre in na internetni strani
www.alpina.si.
5. Nagradni sklad:
a) 1 x Vikend paket Bohinj za 1 osebo.
b) 1 x športne superge Alpina Cool
c) 3 x majica Alpina
Nagrada 6.a: Vikend paket Bohinj za eno osebo vsebuje dvodnevni polpenzion v enem od
hotelov s tremi ali štirimi zvezdicami v Bohinju za eno osebo. Nagrajenec prejme nagrado v
obliki bona. Nagrado lahko nagrajenec koristi po dogovoru s Turizmom Bohinj. Kontakt:
Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04 574 75 90, e-mail:
info@bohinj.si.
6. Nagradna igra poteka od 16.5. do 3.6.2014. in je objavljena na spletni strani
www.alpina.si
7. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na Alpininem pohodu, v Bohinju, v soboto, 7.6.2014.
8. Izid žrebanja bo objavljen na spletni strani www.alpina.si.
9. Nagrajenci bodo o nagradi in o načinu prevzema nagrade obveščeni najkasneje v treh
delovnih dneh od žrebanja po e-pošti.

10. Nagrade bodo nagrajencem izročene na Alpi9ninem pohodu, razen če se s posameznim
nagrajencem organizator ne dogovori drugače.
11. Pravila so obvezujoča za organizatorja nagradne igre, vse zaposlene v Alpininih
prodajalnah in druge osebe, ki so kakorkoli povezne z nagradno igro ter za vse
udeležence, ki z izpolnitvijo nagradnih kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da
jih bodo upoštevali.
12. Akontacijo dohodnine za prejete nagrade plača organizator nagradne igre.

13. Skladno z Zakonom o dohodnini – (ZDoh-2) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), mora
nagrajenec za prevzem nagrade posredovati organizatorju svojo davčno številko. V primeru, da
izžrebanec ne pošlje podatkov o davčni številki v zahtevanem roku, izgubi pravico do nagrade,
organizator pa je prost vsake obveznosti v zvezi s podelitvijo nagrade.

14. Organizator nagradne igre jamči za izdajo navedenih nagrad vsem nagrajencem dobitnikom nagrad v skladu s temi pravili nagradne igre.
15. Nagrajenci dovoljujejo organizatorju nagradne igre, da njihova imena objavi na spletni
strani z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre. Sodelujoči jamčijo za pravilnost
in popolnost podatkov na kuponih.
16. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi,
vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo
osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za
tržne raziskave, segmentacijo kupcev, pošiljanje katalogov, obveščanje o novostih,
nagradnih igrah, posebnih ugodnostih in druge namene trženja. Sodelujoča oseba
soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih obveščanja.
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v
prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi
izvedbe nagradne igre. Alpina lahko osebne podatke hrani neomejeno oz. do pisnega
preklica. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali
začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in
sicer po e - pošti ali pisno na naslov organizatorja Alpina, tovarna obutve, d.o.o.,
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri.
17. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za
kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec
lahko prejme nagrado le enkrat.
18. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z
doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.
19. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

20. Pravila pričnejo veljati dne 16.5. 2014 s pričetkom nagradne igre.
21. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno,
je pristojno sodišče po sedežu organizatorja nagradne igre.
V Žireh, dne 16.5.2014

Alpina, d.o.o.

