PRAVILA NAGRADNE IGRE »ČAS JE ZA BAUMIT FASADO & NAGRADO«
Nagrada: fasada Baumit open do 200m2
1. Organizator nagradne igre »ČAS JE ZA BAUMIT FASADO & NAGRADO« je podjetje Baumit d.o.o.,
Zagrebška cesta 1, Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagrada igra se opravi z namenom
reklamiranja in promocije organizatorja.
2. Trajanje: Nagradna igra poteka od 05.04.2017 do 25.06.2017 in je objavljena na spletu, pravila
nagradne igre so objavljena na spletni strani www.baumit.si (fasade.baumit.si).
3. Nagrade in podelitev nagrade: V nagradni igri bo podeljena naslednja materialna nagrada: fasadni
sistem Baumit open do 200 m2, ki ga sestavljajo naslednji proizvodi: fasadna plošča Baumit openplus
13 cm, fasadni lepilo in armirni sloj Baumit openContact, armirna mrežica openTex, osnovni premaz
PremiumPrimer, zaključni sloj SilikonTop 2mm. Izračune za potrebno količino materiala glede na
kvadraturo hiše izvede organizator. Nagradno žrebanje bo potekalo dne 26.06.2017 ob 9. uri na
sedežu organizatorja, kjer se bo izžrebalo nagrajenca.
Nagrada je obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajenca
odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri
odmeri dohodnine). Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne
nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče
menjati za gotovino, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v
zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri: Udeleženci nagradne igre so lahko samo fizične osebe,
državljani Republike Slovenije. Z izpolnitvijo obrazca »ČAS JE ZA BAUMIT FASADO & NAGRADO« na
spletni strani www.baumit.si (fasade.baumit.si), se šteje, da se udeleženci strinjajo s sodelovanjem v
nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje
samo enkrat.
V nagradni igri sodelujejo samo osebe, ki ustrezno izpolnijo obrazec za nagradno igro (z vsemi
zahtevanimi podatki) z navedbo osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, pošta in kraj, telefon,
elektronski naslov, podpis), v obdobju od 10.04.2017 do 25.06.2017. Nepopolni obrazci (manjkajoči
osebni podatki in drugi podatki) ne bodo upoštevani.
5. Ostala pravila igre: Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
• se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v
nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi
pravili ali
• se tudi po obvestilu nagrajenca ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem
nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Žrebanja bo potekalo na sedežu organizatorja, v izvedbi 3-članska komisija, sestavljena iz treh
zaposlenih v podjetju Baumit d.o.o.. Žrebanje ne bo javno. Organizator bo v žrebanju poleg
zmagovalca izžrebal tudi enega rezervnega izžrebanca za nagrado, ki ga bo uporabil oz. mu podelil
nagrado samo v primeru, da zmagovalec nagrade ne prevzame v roku enega meseca od prejema
obvestila organizatorja ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove. O žrebanju se vodi zapisnik,
ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih
po vrstnem redu kot so bili izžrebani (zmagovalec in en rezervni izžrebanec). Zapisnik podpišejo vsi
člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Žrebanje je dokončno, pritožba ni
možna.
Zmagovalcev bo objavljen na spletni strani organizatorja www.baumit.si in družbenem omrežju
Facebook podjetja Baumit Slovenija, v roku 5 dni od izvedbe žrebanja, in bo o nagradi obveščen po
elektronski pošti. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako
lahko zmagovalec prevzame nagrado. Sodelujoči, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec,
zato je dolžan organizatorju v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi posredovati podatek o svoji
davčni številki. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel nagrado.
V kolikor se zmagovalec v zgoraj navedenem roku ne odzove na poslano obvestilo, se šteje, da se
nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh
obveznosti do nagrajenca. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega
ali drugačnega nadomestila. V tem primeru se o nagradi obvesti rezervnega izžrebanca za katerega se
glede rokov in prevzame nagrade smiselno uporabljajo enaka pravila kot za prvega izžrebanca. V
primeru, da se nagrada ne podeli niti rezervnemu izžrebancu, lahko organizator nagrado uporabi za
kakršenkoli drug namen.
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od
navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna
doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke, z namenom, da zagotovi
pravilnost podatkov.
Avtomatično se smatra, da se nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo
njegovega imena, priimka in kraja bivanja za potrebe nagradne igre.
Zaposleni v podjetju Baumit d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero
zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter
starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji
nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir,
tehničnih težav in drugih napak.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki

upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani
neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.
Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije
podjetja Baumit d.o.o., skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Nagrajenec nagradne
igre soglaša s komuniciranjem izida nagradne igre ter gradnje projekta preko družbenih omrežij in na
spletnih portalih. Nagrajenec dovoljuje produkcijo slikovnega gradiva povezanega z dostavo nagrade
na lokacijo ter gradnjo objekta, prav tako dovoljuje slikovno gradivo ob dokončanju projekta oziroma
zaključku gradnje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek,
blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za
namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju
na naslednji elektronski naslov: info@baumit.si.
Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je
pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in
nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 05.04.2017 in so v času nagradne igre na vpogled
udeležencem na spletni strani organizatorja: www.baumit.si (fasade.baumit.si).
Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo
na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
V Ljubljani, 05.04.2017

Baumit d.o.o.

