
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:  

Jože testira in nič ne travmira 

1. Splošne določbe 

Nagradno igro organizira podjetje Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka (v 

nadaljevanju Organizator). 

Nagradna igra poteka od 19.4. (od 10. Ure) do 11.5.2018 (do 17. Ure) 

Žrebanje bo do 18.5.2018. 

2. Sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki: 

• je državljan Republike Slovenije, 

• je izpolnil vse potrebne korake za sodelovanje, 

• je s sodelovanjem v nagradni igri potrdil seznanjenost in sprejemanje pravil nagradne igre. 

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju. 

3. Način sodelovanja v nagradni igri 

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno na spletni strani www.kiakademija.si izbrati najboljši video 

v skladu z navodili in v nadaljevanju navesti popolne zahtevane podatke. 

4. Opis nagrad 

• 1x sesalec iRobot 

• 10x majica KI 
 

5. Potek žrebanja 

Žrebanje vodi 3 članska komisija. O žrebanju se vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

Žrebanje je dokončno. Izžrebani nagrajenec bo o nagradi obveščen tako, da bo dobil obvestilo prek 

zasebnega FB sporočila ali elektronske pošte in je v primeru 1. Nagrade pozvan, da pošlje za 

izročitev zahtevane podatke organizatorju. 

V primeru, da v 7 dneh ne javi, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. 

6. Prevzem nagrad 

Nagrada je predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Morebitno akontacijo dohodnine bo 

odvedel organizator nagradne igre. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi dvom o 

istovetnosti podatkov, se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in 

pogoji nagradne igre. Če nagrajenec v 7 dneh po obvestilu za prevzem nagrade ne prevzame 

nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo 

osebo. Če se nagrajenec v roku 7 dni po prejemu obvestila ne bo odzval, pomeni, da se nagradi 

odpoveduje. 

 

 

http://www.kiakademija.si/


7. Ostalo 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, daje 

ustrezna tolmačenja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. 

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre na 

naslednji način: vse elektronsko zabeležene uporabnike na ustrezen način hrani še najmanj 12 

mesecev po izvršitvi nagradnega žrebanja. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator podatke v 

elektronski obliki ustrezno trajno izbriše (razen prijav na e-novice, od teh se lahko uporabnik odjavi v 

vsakem prejetem e-sporočilu). Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke 

uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za lastne potrebe. Osebne podatke uporabnikov bo varoval 

v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. 

Sodelujoči se strinjajo, da E-poštne naslove pridobljene v nagradni igri lahko v promocijske namene 

uporablja podjetje Knauf Insulation, d.o.o. Škofja Loka. 

8. Odgovornost in reklamacije 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči, do katere bi 

prišlo zaradi napak pri internetnih povezavah. 

9. Reševanje pritožb in končne določbe 

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v 

Ljubljani. Organizator nagradne igre lahko spreminja pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se 

zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi 

oziroma dopolnitvi pravil. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje. 

10. Seznanjenost s pravili nagradne igre 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih 

sprejemajo ter se z njimi v celoti strinjajo. 



 

Ljubljana, 6.3.2017 

 


