
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »#ZASKUPAJ« 

 

 

ORGANIZATOR 

1.  člen 

Organizator nagradne igre »ZASKUPAJ« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Radenska d.o.o., Boračeva 

37, 9252 Radenci (v nadaljevanju: organizator).  

Izvajalec nagradne igre »ZASKUPAJ« je agencija Švicarska, Helvetika komunikacije d.o.o., Zadarska 77, 

10000 Zagreb (v nadaljevanju: izvajalec). 

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana ali promovirana s strani kateregakoli družabnega 

omrežja, ki je omenjeno v teh pravilih. 

 

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE 

2.  člen 

Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije za vse sodelujoče v nagradni 

igri iz 3. člena teh pravil, v obdobju od 8. 6. 2018 do vključno 15. 7. 2018. Nagradna igra ima izbor treh 

najboljših fotografij ter podelitev treh nagrade po koncu obdobja nagradne igre.  

 

Namen organiziranja nagradne igre je promocija in pospeševanje izdelkov blagovne znamke Radenska 

(Radenska Classic, Radenska Naturelle in Radenska z okusom).  

 

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

3.  člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenijii, 

ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu 

www.radenska.si/zaskupaj in uradni Facebook strani Radenske: 

https://www.facebook.com/radenska3srca/. Zaposleni v Radenski d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ne 

morejo sodelovati v nagradni igri. Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, 

zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki 

kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, kakor tudi ne pravne osebe. 

 

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju: udeleženec), lahko od 8. 6. 2018 do vključno 

15. 7. 2018 sodeluje v nagradni igri na naslednja načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v 

nagradni igri): 

 

1. posameznik v času nagradne igre na uradni Facebook strani Radenske 

https://www.facebook.com/radenska3srca/ objavi fotografijo svojega najljubšega trenutka z 

Radensko (Classic, Naturelle ali z okusom) s pripisom oznake #zaskupaj, kot komentar objave 

nagradne igre Radenske »ZASKUPAJ« na Radenska Facebook strani. Objava fotografije mora biti 

javno dostopna, v nasprotnem primeru posameznik ne sodeluje v nagradni igri. Na fotografiji mora 

biti viden proizvod Radenske (Classic, Naturelle ali z okusom) ali 

 

2. posameznik v času nagradne igre na svojem Instagram profilu objavi fotografijo svojega 

najljubšega trenutka z Radensko (Classic, Naturelle ali z okusom) s pripisom oznake #zaskupaj. 

Profil, kjer je fotografija objavljena mora biti javno dostopen, v nasprotnem primeru posameznik 
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ne sodeluje v nagradni igri. Na fotografiji mora biti viden proizvod Radenske (Classic, Naturelle ali 

z okusom). 

 

V primeru, da je sodelujoči v nagradni igri objavil fotografijo, kjer so vidne druge osebe, se s sodelovanjem 

v nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo 

fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja ter da bo takšno soglasje na 

zahtevo izvajalca posredoval organizatorju ali izvajalcu nagradne igre. 

 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka blagovne znamke Radenska. 

 

V izboru za nagrado bodo udeleženi vsi, ki bodo na način, ki je opisan v točki 1 ali 2 tega člena objavili 

fotografijo svojega najljubšega trenutka z Radensko (Classic, Naturelle ali z okusom) s pripisom oznake 

#zaskupaj. 

 

4.  člen 

V izboru nagrad posameznega kroga sodelujejo pravilne prijave, prejete v času trajanja posameznega kroga 

nagradne igre. Za vsak posamezni krog se izvede izbor fotografije, ki je nagrajena. Časovno obdobje krogov 

je definirano v 2. členu teh pravil. Udeleženec lahko v vsakem krogu sodeluje z največ pet različnimi 

fotografijami. V vsakem krogu bo upoštevanih prvih pet fotografij udeleženca, ki ustrezajo pogojem v 3. 

členu teh pravil, vse naslednje ne bodo upoštevane. Udeleženec lahko sodeluje v vseh krogih nagradne 

igre, vendar z novo prijavo z drugačno fotografijo. Posameznik ne more sodelovati v vseh krogih z isto 

fotografijo.  

 

S prijavo v nagradno igro, z eno izmed možnosti iz 3. člena teh pravil, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v 

celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, 

da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. 

 

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v 

pravilih te nagradne igre. 

 

5.  člen 

Pravila in pogoji nagradne igre bodo objavljena na spletnem mestu www.radenska.si/zaskupaj in uradni 

Facebook strani Radenske: https://www.facebook.com/radenska3srca/. Nagradna igra ni pod domeno 

družbenega omrežja Facebook ali Instagram, Facebook ali Instagram nagradne igre ne sponzorira, je ne 

podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj. 

 

Organizator ne bo imel pristopa do Facebook ali Instagram profila udeleženca, niti do njegovih podatkov 

na tem omrežju, razen tistih podatkov, ki so javno dostopni. Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali 

upravičenega suma v obstoj le-teh se bo sankcionirala z odstranitvijo udeleženca iz nagradne igre. 

Organizator ne more vedeti, kateri osebni podatki se bodo prenesli na družbenih omrežjih, niti na kakšen 

način in v kakšnem obsegu so lahko taki podatki uporabljeni s strani tretjih oseb. Priporočamo, da se 

sodelujoči seznani s pravili o zaščiti podatkov na omenjenih družbenih omrežjih.  
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NAGRADE 

6.  člen 

Sklad nagrad vsebuje: 

- po koncu nagradne igre, se po ključu izbora komisije podari: 

 Aparat za kavo Gorenje – tretja najbolje ocenjena fotografija 

 Grill Gorenje – druga najbolje ocenjena fotografija 

 Hladilnik za vino Gorenje – najboljše ocenjena fotografija 

 

Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade, druge izdelke ali storitve. Slike na promocijskem 

materialu, spletnem mestu in družbenih omrežjih Radenske so simbolične narave. 

 

PODELITEV NAGRAD 

7.  člen 

Nagrade se podelijo po naslednjem razporedu: 

 

Izbor komisije bo v tednu od od 16.7. 2018 do 20.7.2018 (sodelujejo vsi, ki so skladno s 3. členom teh 

pravil javno objavili fotografijo s pripisom in oznako #zaskupaj od 8. 6. 2018 do vključno 15.7.2018) 

 

Ena fizična oseba lahko osvoji samo eno nagrado v enem krogu izbora (v nadaljevanju: dobitnik ali 

nagrajenec). Dobitnik nagrade iz enega kroga lahko sodeluje v naslednjih krogih, skladno s temi pravili, 

tako da v naslednjem krogu objavi novo drugačno fotografijo z oznako #zaskupaj, ki ustreza pogojem v 3. 

členu tega pravilnika.  

 

Dobitniki bodo izbrani na podlagi izbora komisje, ki iz centralne baze podatkov izbere fotografijo, ki najbolje 

odraža slogan kampanje »zaskupaj«: »V življenju obstajajo nekatere stvari, ki so enostavno #zaskupaj«. 

Komisija je potrjena s strani organizatorja. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri podjetju Radenska d.o.o.. 

O poteku izbora komisije se bo vodil zapisnik. 

 

Komisija v podjetju Radenska d.o.o. bo ocenjevala fotografijo na podlagi spodnjih kriterijev: 

• kompozicija (slaba, dobra, odlična), 

• izvirnost motiva (neizviren, zanimiv, poseben), 

• sporočilnost, vzdušje (anemično, prepoznavno, bogato), 

• stopnja umeščenosti Radenske na fotografiji (majhna, srednja, velika), 

• odsev slogana kampanje: V življenju obstajajo nekatere stvari, ki so enostavno #zaskupaj. 

 

Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da komisija 

določi dobitnika, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca iz 3. člena teh pravil ali dobitnik ni sodeloval v 

nagradni igri skladno s temi pravili, se njegova prijava razglasi za neveljavno in se s ponovno izbere novi 

dobitnik. 

 

8.  člen  

O poteku izbora komisije se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora komisije, skupno 

število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne 

igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, naziv uporabniškega profila 

dobitnika, ime in priimek dobitnika, njegovo davčno številko ter naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi člani 

komisije. 



 

Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora pa ni mogoča. Organizator ne odgovarja 

za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.  

 

 

DOBITNIKI NAGRAD 

9.  člen  

Nazivi uporabniških profilov, Facebook ali Instagram, in objavljena fotografija, s katero je udeleženec 

sodeloval v nagradni igri bodo objavljeni na uradni Facebook strani Radenske 

www.facebook.com/radenska3srca in Instagram profilu Radenske www.instagram.com/radenska ter na 

spletnih straneh www.radenska.si/zaskupaj. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi preko 

zasebnega sporočila na družbenih omrežjih. Dobitnik se mora preko zasebnega sporočila na Facebooku ali 

Instagramu v 3 dneh javiti z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade 

(ime in priimek, naslov stalnega bivališča, e-mail, telefonska številka in davčna številka ter naziv pristojnega 

davčnega urada). Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji 

sodelovanja v nagradni igri soglašajo, da se njihov uporabniški profil, ime in priimek ter prejete nagrade 

objavijo na omenjenih komunikacijskih kanalih. 

 

PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 

10.  člen  

Dobitnik nagrade bo o izboru obveščen, kot je zapisano v 9. členu, v roku enega tedna po tedenskem izboru 

komisije, ki je opredeljena v 7. členu tega pravilnika in najboljše izpolnjuje kriterije iz 7. člena tega 

pravilnika. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena teh pravil ter da 

soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri #zaskupaj. Nagrada ni prenosljiva.  

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

• dobitnik ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 

• se ugotovi, da je dobitnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 

• se izkaže, da dobitnik uporablja dvojni ali lažni profil ali če obstaja utemeljen sum, v obstoj le-

teh.  

• se dobitnik preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu v 3 dneh ne javi z dodatnimi 

informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade, navedenimi v 9. členu teh Pravil 

V tem primeru se šteje, da se je dobitnik nagradi odpovedal. S tem mu organizator nagrade ni 

dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima 

pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrado nagrajenci prejmejo v 

30-tih delovnih dneh od datuma posameznega izbora/kroga. O dostavi nagrade bo izvajalec 

dobitnika obvestil. Organizator bo dobitniku nagrado dostavil na naslov, ki ga je le-ta v zasebnem 

sporočilu na Facebooku ali Instagramu posredoval organizatorju. V primeru, da dobitnik 

pravočasno obvesti organizatorja, da mu nagrade ne bo mogoče izročiti s pošiljko, jo bo lahko 

osebno prevzel na sedežu organizatorja v vnaprej dogovorjenem terminu. V primeru, da 

nagrajenec organizatorja ni obvestil v skladu s prejšnjim stavkov iz tega odstavka in se nagrada, 

poslana po hitri pošti vrne nazaj, se šteje, da se je dobitnik nagradi izrecno odpovedal. S tem mu 

organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v 

tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.  
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Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• (ne)delovanje družabne spletne strani ali spletne mreže Facebook ali Instagram, 

• vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook ali Instagram, 

• nedelovanje spletne strani www.radenska.si/zaskupaj in posledice nedelovanja, ne glede na  

razloge za nedelovanje, 

• nedelovanje spletne strani www.radenska.si/zaskupaj, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih  

partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 

uporabo storitve, 

• kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

• kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali koriščenju nagrad 

 

Organizator Radenska d.o.o. ne krije nobenih stroškov sodelovanja v nagradni igri. 

 

Nagrade, prejete v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določilom 3. in 4. odstavka 15. člena 

ter 3. točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), vendar le, če njihova vrednost presega 

42 EUR (3. odstavek 108. člena ZDoh-2).  

 

Nagrade v predmetni nagradni igri presegajo vrednost 42,00 EUR, zato se na podlagi 1. odstavka 108. 

člena ZDoh-2 všteje v davčno osnovo. Akontacijo dohodnine za nagrado v skladu s 1. odstavkom 131. člena 

ZDoh-2 plača organizator namesto prejemnika nagrade. 

 

AVTORSKE PRAVICE 

11.  člen 

Udeleženec jamči, da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo oz. da je s strani avtorja pridobil 

vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah za javno objavo (vključno s 

soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno radiodifuzno oddajanje), 

dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine. 

Udeleženec jamči, da je na posnetku on sam ali da je od morebitnih tretjih oseb na posnetku pridobil vsa 

potrebna soglasja za javno objavo.  

 

Če so na posnetku mladoletne osebe, mora udeleženec za objavo pridobiti soglasje njegovih staršev ali 

zakonitih zastopnikov. Udeleženec organizatorju neodplačno in časovno ter krajevno neomejeno dovoljuje 

javno objavo (vključno s soglasjem za radiodifuzno oddajanje, radiodifuzno retransmisijo ali sekundarno 

radiodifuzno oddajanje), dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje fotografij v vseh 

medijih, ki so v domeni organizatorja ali za namene promocije nagradnih iger ter druge promocijske namene 

organizatorja. Udeleženec se s prijavo v nagradno igro strinja, da če bo izbran za nagrado, na organizatorja 

prenese vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice, ki izhajajo iz zakona o 

avtorskih in sorodnih pravicah v obliki celotnega dela (zaokrožene celote) fotografije in njenih elementov.  

 

Organizator lahko avtorsko delo in posamezne elemente avtorskega dela uporablja izključno in neomejeno 

za vse svoje poslovne in druge potrebe in za vse potrebe z organizatorjem povezanih oseb v Sloveniji in v 

tujini. Organizator lahko avtorsko delo ali njegov del spremeni (predela ali priredi), brez kakršnekoli 

obveznosti do avtorja in lahko tako spremenjeno delo neomejeno uporablja. Kot predelava ali sprememba 

avtorskega dela (posameznih elementov ali celote) se štejejo spremembe, ki jih izvede organizator in ki se 

nanašajo na jezikovne mutacije (prevode v tuje jezike), dodajanje novih ali spremenjenih oznak, dodajanje 



znamk in znakov, ki so del časovno neomejenih trženjskih akcij organizatorja, uporabo posameznih 

elementov v drugih komunikacijskih produktih in orodjih.  

 

Moralne avtorske pravice na avtorskem delu so in ostanejo izključno avtorjeve. Avtorji fotografij 

organizatorju s sodelovanjem v nagradnih igrah dovoljujejo uporabo in objavo svojih fotografij neodplačno. 

 

 

PRENEHANJE OBVEZ 

12.  člen 

S trenutkom prevzema nagrade, oz. s podpisom potrdila o izročitvi nagrade, prenehajo vse obveze 

organizatorja do dobitnika.  

 

PREKINITEV NAGRADNE IGRE 

13.  člen  

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, 

oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne 

igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

14.  člen  

Udeleženec s prijavo v nagradno igro izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec 

osebnih podatkov in izvajalec kot pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov obdelujeta njegove osebne 

podatke (ime in priimek ali uporabniško ime na družbenem omrežju in naložene fotografije na nagradno 

igro) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. 

 

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade s prijavo v nagradno igro izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator 

kot upravljalec osebnih podatkov in izvajalec nagradne igre kot pogodbeni obdelovalec nagradne igre 

obdelujete njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail in telefonska 

številka ) za namen izvedbe nagradne igre in dostave/podelitve nagrade nagrajencu. 

 

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator 

osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila 

akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu. 

 

Organizator in izvajalec kot pogodbeni obdelovalec se obvezujeta, da bosta osebne podatke obdelovala in 

varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem 

pretoku takih podatkov ter da jih bosta uporabljala izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh 

pravilih oziroma pogojih. 

 

Osebni podatki udeleženca oz. nagrajenca iz 1. (razen naloženih fotografij na nagradno igro, ki se v skladu 

z 11. členom teh pravil lahko hranijo časovno neomejeno) in 2. odstavka tega člena se obdelujejo in 

shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani , največ 

pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz podelitve nagrad.  

 



Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade 

oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

 

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.  

 

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico: 

• zahtevati vpogled v moje osebne podatke 

• zahtevati popravek osebnih podatkov 

• zahtevati blokiranje osebnih podatkov 

• zahtevati izbris osebnih podatkov 

• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov 

• zahtevati prenos osebnih podatkov 

• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 

Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku: 

http://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov 

 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo 

tudi naslednji obdelovalci: 

• izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev v smislu, kot je navedeno v 

tem členu) in  

• izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado 

nagrajencu). 

 

Za morebitna vprašanja glede GDPR se prosimo obrnite na:  

E-pošta: gdpr@radenska.si  

RADENSKA d.o.o. 

Boračeva 37 

Radenci, 9252, Slovenija 

 

PREKLIC SODELOVANJA 

15.  člen 

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako 

da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov: info@radenska.si. Po prejemu tega sporočila, ga 

organizator izključi. 

 

KONČNE DOLOČBE  

16.  člen 

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji 

sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. 

 

Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena.  

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh 

spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani 

http://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov


www.radenska.si/zaskupaj in uradni Facebook strani Radenske: 

https://www.facebook.com/radenska3srca/. 

 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica 

prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja 

za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. 

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno 

sodišče v Murski Soboti. 

 

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil in pogojev je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja 

in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre 

bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika 

lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

 

17.  člen 

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo dne 1.6.2018 

 

Boračeva, 4.6.2018 

 

Organizator: 

Radenska d.o.o. 

http://www.radenska.si/zaskupaj
https://www.facebook.com/radenska3srca/

