PRAVILA NAGRADNE IGRE "KOLIKO OKRASKOV JE NA KALCERJEVI SMREČICI?"
I. Organizator nagradnega glasovanja
Organizator nagradnega glasovanja je Kalcer trgovina d. o. o. Maribor, Tržaška cesta 89, 2000
Maribor, davčna št. SI 11424664, v nadaljevanju organizator.
II. Pogoji sodelovanja
V nagradnem glasovanju lahko sodelujejo širša javnost na območju Republike Slovenije in obiskovalci
spletne strani www.kalcer.si. Mlajši od 18 let lahko v nagradni akciji sodelujejo le ob soglasju staršev
oz. zakonitih zastopnikov.
Osebe v nagradnem žrebanju sodelujejo z glasovanjem Koliko okraskov je na Kalcerjevi smrečici
preko:
- spletne strani www.kalcer.si
- tiskanih glasovnic (letakov)
- glasovnic, objavljenih v tiskanih medijih.
Ena oseba lahko sodeluje v nagradnem žrebanju z enim ali več glasovi iz različnih medijev. Na
internetu šteje le en glas enega glasovalca dnevno. Iz tiskanih medijev šteje ena glasovnica iz
vsakega medija na dan. Iz letakov se prizna en letak na glasovalca v celotni akciji.
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli pred začetkom nagradnega glasovanja, med njegovim
trajanjem ali po glasovanju iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do
sodelovanja v nagradnem žrebanju posameznemu sodelujočemu. Med utemeljene razloge se šteje
zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje
organizatorja in sodelovanje v glasovanju večkrat, kot dopuščajo pravila. Če se izkaže, da je
sodelujoči dal lažne osebne podatke, nagrada ni podeljena. Če organizator sodelujočemu zavrne
pravico do sodelovanja v nagradnem glasovanju v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi
razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem
sodelujočega v nagradnem glasovanju, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren
tako organizatorju kot za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja
sodelujočega v tem nagradnem glasovanju.
Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s
prejemom nagrade, ki v takem primeru pripada sklenitelju pogodbe.
III. čas nagradnega glasovanja
Izbor se bo začel 6. decembra 2010 ob polnoči in končal 31. decembra 2010 ob polnoči. Komisija bo
upoštevala glasovnice, ki bodo prispele do 4. januarja 2011. Kako drugače oddanih in kasneje
oddanih glasov strokovna komisija ne bo upoštevala.
IV. Nagrada
Med udeleženci nagradne igre, ki bodo pravočasno in pravilno oddali svoje glasove, bo tričlanska
komisija, ki jo je imenoval Kalcer trgovina d. o. o. Maribor, Tržaška cesta 89, 2000 Maribor, do 12. 1.
2
2011 izvedla žrebanje za nagrado Material za ureditev 50 m mansarde. Organizator bo izžrebanca

obvestil o prevzemu nagrade v osmih dneh po koncu žrebanja. Rezultati žrebanja bodo objavljeni v
osmih dneh po koncu žrebanja v Večerovi prilogi Kvadrati. Če organizator nagradnega glasovanja do
1. 3. 2011 od nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi
sprejeti, nagrajenec ne dvigne priporočene pošiljke, naslov nagrajenca je nepravilen in podobno) ne
dobi informacije, da bo nagrajenec prevzel nagrado, in hkrati vseh osebnih podatkov (ime in priimek,
naslov, rojstni datum, EMŠO, davčno številko in vse navedene osebne podatke tudi za pooblaščenca),
se šteje, da nagrajenec ne želi sprejeti nagrade, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti
po tem nagradnem glasovanju in lahko nagrado porabi za kakršenkoli drug namen, povezan s
promocijo blagovne znamke Kalcer.
Nagrajenec dovoljuje, da se po žrebanju njegovi osebni podatki in fotografije s podelitve nagrade
lahko objavijo v vseh medijih, s katerim posluje Kalcer trgovina d. o. o. Maribor. Nagrade ni možno
zamenjati ali izplačati v gotovini ali je prenesti na tretjo osebo.
V. Komisija in potek žrebanja
Sestava komisije:
Zlatko Lipovača, operativni vodja
Simona Stegne, samostojni komercialist
Simona Gašparič, računovodja
Komisija bo najprej izžrebala medij, iz katerega bo potekalo žrebanje za glavno nagrado (tiskane
glasovnice, spletna stran kalcer.si). Sledilo bo žrebanje glasovalca iz izžrebanega medija.
VI. Davčne obveznosti
Organizator je dolžan ob izplačilu nagrade v skladu z zakonom o dohodnini obračunati in plačati
davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenci kot
zavezanci za dohodnino so dolžni ob izročitvi nagrade soorganizatorju pisno predložiti natančne
osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.
Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oz. njegov pooblaščenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu
nagrade. Organizator izpolni svojo obveznost izročitve nagrade z izročitvijo nagrade nagrajencu.
Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini ali je prenesti na tretjo osebo.
VII. Varovanje podatkov
S sodelovanjem v nagradnem glasovanju udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju in
soorganizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z zakonom
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
Nagrajenec nagradnega glasovanja dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov podjetju Kalcer
trgovina d. o. o., na spletni strani www.kalcer.si in po potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z
obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradnega glasovanja in žrebanja. Seznam
nagrajencev hrani podjetje Kalcer trgovina d. o. o. Maribor, Tržaška cesta 89, 2000 Maribor.
Kdor sodeluje v nagradnem glasovanju, se strinja in dovoljuje podjetju Kalcer trgovina d. o. o. Maribor,
da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za raziskave
trga in za obveščanje o marketinških akcijah (največ 1x tedensko), za pošiljanje e-novic in drugega
reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih
kanalov, kot so telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene
podatke lahko podjetje Kalcer trgovina d. o. o. Maribor obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve
oziroma do časa, ko podatki ne bodo več rabili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov
ima posameznik možnost vpogleda v bazo podatkov in njihovega ažuriranja. Če sodelujoči v
nagradnem glasovanju ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradnem glasovanju,
uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov organizatorja, ta
pa mora v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

VIII. Drugi pogoji nagradnega glasovanja
Do nagrade niso upravičeni zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani ter člani njihovih
gospodinjstev.
Pravila nagradnega glasovanja so na voljo na spletni strani www.kalcer.si. Sodelujoči so seznanjeni s
pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradnega glasovanja. Šteje se, da udeleženci s
sodelovanjem privolijo v pravila nagradnega glasovanja. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo
ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski bodisi v katerikoli
drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradnega glasovanja, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil tega nagradnega glasovanja.

