
PRAVILA Facebook/Instagram 
NAGRADNE IGRE  

ČLEN 1: ORGANIZATOR  

Organizator nagradne igre je MittelCo s.r.l., Via del San Michele 340, 34170, 

Gorizia, Italija, pokrovitelj nagradne igre je MittelCo s.r.l., Via del San Michele 340, 

34170 Gorizia, Italija. 

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije blagovne znamke Riso Scotti. 

Nagradna igra poteka od 21.01.2021 do 28.01.2021, nanaša pa se na celotno 

območje Republike Slovenije.  

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE  

Promocijski materiali bodo dostopni na uradni Facebook/Instagram strani 

organizatorja (https://www.facebook.com/RisoScottiSlovenijaofficial/) 

https://www.instagram.com/risoscottislovenija/ 

ČLEN 4: NAGRADNI FOND  

Nagradni fond vsebuje izbor izdelkov blagovne znamke Riso Scotti v tržni 

vrednosti 20 EUR. Nagradna ni deljiva, potrebno jo je koristiti v celoti, prav tako 

ni prenosljiva ter je ni mogoče zamenjati za gotovino.  

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA  

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki so člani družbenega omrežja Facebook in Instagram. V nagradni igri 

ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji 

družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). 

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI  

Facebook: 

https://www.facebook.com/RisoScottiSlovenijaofficial/
https://www.instagram.com/risoscottislovenija/


V času trajanja nagradne igre mora sodelujoči  objaviti fotografijo “Kako se vaš 

priljubljeni Riso Scotti napitek prilega vašim vsakodnevnim dejavnostim? ” 

Instagram 

V času trajanja nagradne igre mora sodelujoči  napisati “Kako se vaš priljubljeni 

Riso Scotti napitek prilega vašim vsakodnevnim dejavnostim? ” 

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV  

Organizator bo notranji žiriji med avtorji dopolnjenih odgovorov izbral 

nagrajenca po kriterijih kreativnosti. Pri izboru bodo upoštevani vse odgovore, ki 

so bile objavljene pod objavo nagradne igre do zadnjega dne veljave nagradne 

igre. Izbor bo po končani nagradni igri izveden največ v sedmih (7) dneh po 

končani nagradni igri. 

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV  

Ime nagrajenca bo objavljeno na Facebook in Instagram strani organizatorja, v 

komentarjih nagradne igre ali v dodatni objavi, ki se bo nanašala na nagradno 

igro. 

ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE  

Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošljejo v 

zasebnem sporočilu na Facebook. Nagrajenec mora posredovati svoje osebne 

podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail). Nato bo organizator 

najkasneje v 5 delovnih dneh nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se 

nagrajenec v roku 3 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade. 

ČLEN 10: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI  

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade 

od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči 

sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval. Sodelujoči 

lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradni igri. 

ČLEN 11: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE  



Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane 

pri izboru nagrajencev. Več sodelujočih z enakim priimkom na istem naslovu 

bodo veljali kakor eden. 

ČLEN 12: PUBLICITETA  

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek ter fotografija objavijo in 

uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnega koli 

nadomestila s strani organizatorja. 

ČLEN 13: DAVČNE OBVEZNOSTI  

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot 

drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna 

vrednost nagrade v tej nagradni igri ne presega navedenega zneska, zato 

organizator ni dolžan odvesti in poravnati akontacije dohodnine za nagrajenca. 

ČLEN 14: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA V primeru spora med organizatorjem 

in sodelujočimi je pristojno sodišče v Novi Gorici. 

ČLEN 15: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni 

odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. 

Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook 

strani. 

ČLEN 16: VKLJUČENOST PODJETJA FACEBOOK/FACEBOOK DISCLAIMER  

Ta promocija ni na noben način sponzorirana, potrjena, administrirana ali 

kakorkoli povezana s podjetjem Facebook. S sodelovanjem se uporabnik strinja in 

razume, da so vse informacije v nagradni igri posredovane organizatorju in ne 

podjetju Facebook. 

ČLEN 17: VAROVANJE OSEBIH PODATKOV  

Podjetje MittelCO S.r.l.  hrani in obdeluje vse osebne podatke sodelujočih v 

nagradni igri, v skladu z Zakonom o varovanju in zaščiti osebnih podatkov in v 

skladu z GDPR zakonodajo.  



 

 


