PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI, BIKE WEEK 2016
1. Kako sodelovati?
V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da
• oddajo svoje veljavne osebne in kontaktne podatke ter označijo, da organizatorju
nagradne igre dovolijo v svoj e-predal in poštni naslov pošiljanje e-novic in reklamne
pošte iz Avtotehnike Celje (to je pogoj za sodelovanje v nagradni igri).
• dovolijo objavo fotografij povezanih z dogodkom in nagrado na spletnih straneh
organizatorja in spletnih strani Avtotehnike Celje;
2. Nagrade
Ob koncu igre bomo izžrebali enega nagrajenca, ki bo lahko svojo družino ali prijatelje
(skupaj maksimalno pet oseb) z vozilom Nissan (Qashqai) pelje na Roglo. Tam ga čaka
brezplačna izposoja koles, vodenje v parku in brezplačna nočitev (za maksimalno pet
oseb) v bungalova hotela Planja.
3. Organizator
Organizator nagradne igre je podjetje Avtotehnika Celje,Bežigrajska cesta 13, 3000 Celje in
Spanki d.o.o., Ulica heroja Tomšiča 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator nagradne
igre).
4. Kdo lahko sodeluje?
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, kot tudi ne
njihovi ožji sorodniki.
5. Kdaj poteka igra?
Nagradna igra se izvaja samo na promociji Avtotehnike v Citycentru Celje med 22.2. in
27.2.2016 in na kolesarskem dogodku v Citycentru Celje v organizaciji Spanki d.o.o..
6. Žrebanje nagrad
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna.
7. Prejem nagrad
Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli
posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade.
Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z
doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade.

8. Obvestila nagrajencu
Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni po elektronski
pošti, ki jo bo navedel ob prijavi.
Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v
nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je
naslov napačen ali nepopoln.
Za prevzem (koriščenje) nagrade se nato vzpostavi še telefonski kontakt.
Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven
osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
9. Obveznosti nagrajencev
Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki
(ime, priimek in kraj) javno objavljeni in da se predaja nagrade fotografira in publicira.
Organizator se priporoča za kakšno fotografijo, ki bo nastala z uporabo nagrade, ki jo
lahko uporabi v svojo promocijo.
10. Osebni podatki
Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v
skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.
Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih za potrebe
statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave
trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah,
izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva.
Sodelujoči v tej nagradni igri Avtotehniki Celje dovoljujejo za namene kontaktiranja,
uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta, SMS in
drugo. Navedene podatke lahko Avtotehnika Celje obdeluje za lastne potrebe do preklica
privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V
času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ažuriranja podatkov v zbirki,
ter lahko od Avtotehnike Celje zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih
osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.
11. Drugo
a) Igra se izvaja v Citycentru Celje v času dogodka.
b) Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.
c) Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru
spremembe, bo le-ta vidna na spletni strani organizatorja www.bikeweek.spank.si in
www.avtotehnika-celje.si.
d) Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno,
je pristojno sodišče v Celju.
e) Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih naslovih www.bikeweek.spank.si in
www.avtotehnika-celje.si.

