Pravila in navodila nagradne igre: SUPER LASTKO IN LOV ZA IZGUBLJENIM ZAKLADOM
1. Nagrada
Glavna in edina nagrada nagradne igre "SUPER LASTKO IN LOV ZA IZGUBLJENIM ZAKLADOM" so počitnice po izbiri iz
rednega asortimenta organizatorja potovanj Neckermann Reisen/Thomas Cook Austria AG v bruto vrednosti 2.000
evrov. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrado je potrebno
izkoristiti za potovanje z odhodom do vključno 31.12.2019 - izbrani aranžma mora glede na razpoložljivost potrditi
izdajatelj nagradnega bona Neckermann Reisen/Thomas Cook Austria AG.
2. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je portal Last-minute.si - pravi spletni naslov za počitnice oz. upravljalec portala Potovanja
Pirc d.o.o., Gregorčičeva ulica 13, 2000 Maribor.
3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 04.06.2019 do vključno 02.10.2019. Datum žrebanja bomo objavili ob zaključku nagradne
igre. Izžrebali bomo nagrajenca in 9 rezervnih izžrebancev. Organizator si pridržuje pravico podaljšati trajanje
nagradne igre.
4. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so:
- s klikom na gumb Všeč mi je/Like postali oboževalci Facebook strani Last-minute.si in so sodelovali v nagradni igri
(obvezni podatki za sodelovanje v nagradni igri: ime in priimek igralca in veljaven e-mail naslov).
- V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so nagradno igro odigrali na portalu Last-minute.si in jim je uspelo pobrati vsaj 7
kovancev ali zlato srečko.
- Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v nagradni igri sodelujejo tudi igralci preko drugih
komunikacijskih kanalov.
- Soglasje za obveščanje o prihodnjih nagradnih igrah ni pogoj za igranje nagradne igre .
Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tudi dva- ali večkrat:
v primeru, da igralec pobere vsaj 7 ali vseh 14 kovancev in/ali zlato srečko,
s sodelovanjem v nagradni igri na Last-minute.si in s pošiljanjem e-mail povabila do trem prijateljem; torej osebam,
ki jih dobro pozna (na e-poštni naslov nagradna-igra@last-minute.si je poslan dokaz o povabilu, e-mail naslovi
prijateljev pa morajo biti veljavni)
in/ali;
preko dodatnih, tudi naknadno sporočenih, komunikacijskih kanalov (npr. Facebook objave, priložnostni anketni
listič, drugi kanali na svetovnem spletu).
Sodelovanje v žrebanju za nagrade ni pogojeno z nakupom storitve. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni
v podjetju Potovanja Pirc d.o.o. oz. potovalnega portala Last-minute.si - pravi spletni naslov za počitnice ter njihovi
ožji družinski člani (starši, otroci, sorojenec, življenjski sopotnik/partner, družinski člani v istem gospodinjstvu). V
nagradni igri ne morejo sodelovati pogodbeni sodelavci podjetja Potovanja Pirc d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani
(starši, otroci, sorojenec, življenjski sopotnik/partner, družinski člani v istem gospodinjstvu). V nagradni igri lahko
sodelujejo samo fizične osebe. Če je izžreban FB profil pravne osebe, društva ipd. (da torej ne gre za fizično osebo)
ali e-poštni naslov, ki ne pripada fizični osebi (splošni e-poštni naslov podjetja, ustanove ipd.) tega ne bomo
upoštevali. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi tujci.
5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
O izidu nagradne igre oziroma o izžrebancu bodo sodelujoči obveščeni na portalu Last-minute.si in na socialnih
omrežjih Last-minute.si: Facebook in Twitter najkasneje v treh (3) delovnih dneh od datuma žrebanja. Izžrebani bo
o nagradi in njenem prevzemu obveščen:
- pisno na Facebooku preko privatnega sporočila in/ali
- pisno na e-poštni naslov, s katerim je sodeloval v nagradni igri in/ali - s telefonskim klicem.
Neobvezno lahko sodelujoči poleg obveznega e-poštnega naslova napiše tudi telefonsko številko, na katero je
dosegljiv/a. S tem si poveča možnost prejema nagrade, če se prvo-izžrebani odpove že potrjenemu potovanju
(stornira potrjeno potovanje); prav tako pa je olajšana tudi komunikacija z nagrajencem.
Nagrajenec je dolžan spremljati prejeta (e-poštna in na Facebooku osebna) sporočila ter preverjati tudi e-poštne
mape z vsiljeno pošto (spam, nezaželena pošta). V kolikor se nagrajenec ne javi deset (10) dni od poslanega
obvestila o prejemu nagrade, se nagrada podeli naslednjemu izžrebanem v nagradni igri. Nagrajenec s tem v celoti
izgubi pravico do nagrade.
Pri osebnem prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi.
V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali skrbniki. Mladoletna

oseba lahko nagrado prevzame le ob predložitvi pisne privolitve staršev oziroma skrbnika. Predhodni pogoj za
prevzem nagrade je soglasje objave določenih osebnih podatkov (praviloma ime, priimek in naslov; če ti podatki
niso na voljo, pa e-poštni naslov). Nagrajenec mora organizatorju posredovati pisno strinjanje s sprejemom
nagrade, davčno številko, strinjanje s plačilom predpisane akontacije dohodnine in soglasje za objavo osebnih
podatkov, ki bodo objavljene na Facebookovi strani Lastminute.si in na potovalnem portalu Last-minute.si - pravi
spletni naslov za počitnice ali drugih množičnih medijih. Za
mladoletne
osebe
podajo
navedeno
soglasje
njihovi starši oz.
skrbniki. Če nagrajenec odpove oz. stornira že potrjeno potovanje, si
pridržujemo pravico podeliti nagrado enemu od naslednjih izžrebancev. Prednost med izžrebanimi imajo sodelujoči
z vpisanimi telefonskimi številkami.
6. Davčne obveznosti
Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov za nagrade gre v breme nagrajenca. V davčno osnovo se ne všteva
dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če
vrednost dobitka ne presega 42 EUR. V skladu z Zakonom o dohodnini mora nagrajenec sporočiti davčno številko
za prevzem nagrade. Davčno številko potrebujemo za prijavo vrednosti nagrade. Dobitnik nagrade mora plačati
akontacijo dohodnine. Strinjanje s plačilom akontacije dohodnine je pogoj za izročitev nagrade. Nagrade, izročene
nagrajencem (fizičnim osebam) so obdavčene z dohodnino. Nagrajenec se lahko sam odloči, da:
- bodisi bo izkoristil bruto znesek nagrade 2.000 € in hkrati sam plačal akontacijo dohodnine
- bodisi organizator od bruto zneska nagrade odbije akontacijo dohodnine in nagrajenec koristi t.i neto znesek
nagrade (po odbitku akontacije dohodnine). Po 2. odst. 35. člena Zakona o davčnem postopku je za vsa izplačila
potrebno pridobiti davčno številko ne glede na obliko oz. višino. Darilo vrednosti nad 42 €, se obruti (po faktorju
1,33) in odvede akontacija dohodnine 25% (obrazec REK). V davčni napovedi se poroča o dohodkih, za katere smo
bili med letom dolžni DURS predložiti REK obrazce.
7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika
Igralec nagradne igre mora za sodelovanje vnesti svoj e-poštni naslov. Vnos telefonske številke ni obvezen in služi
hitrejšemu obveščanju nagrajenca. Od 25. maja 2018 velja Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR); osebni
podatki igralcev nagradne igre so varovani skladno z GDPR ter z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Osebni podatki se obdelujejo za namen identifikacije izžrebanca in podelitve nagrade ter za namene obveščanja
igralcev nagradne igre o poteku nagradne igre. Predvideni čas hrambe znaša 10 let po žrebanju. Sodelujočim so
skladno z ZVOP-1 in GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja
in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da Potovanja Pirc
d.o.o. v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja.
Z igranjem nagradne igre se med igralcem in organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje in
organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da po e-pošti obvešča igralca o vsebinah, povezanih s predmetno
nagradno igro in podobnih vsebinah, o morebitnih prihodnjih nagradnih igrah organizatorja ter da pošlje povabilo
za spremljanje ostalih vsebin organizatorja (predvsem povabilo za prijavo na mailing listo).
8. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči
pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Pravila nagradne igre so objavljena na potovalnem portalu Lastminute.si- pravi spletni naslov za počitnice. Ime nagrajenca bomo objavili na Facebook strani, Twitterju, na
portalu Last-minute.si ter osebno po e-pošti.
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani,
elektronski ali kateri koli drugi obliki. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno
sodišče v Mariboru.
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