Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre »10 let Kartice zvestobe«
1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana.
2. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od 25. 4. do 31. 5. 2019 in je namenjena imetnikom Kartice zvestobe Lekarne
Ljubljana.
3. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra je objavljena v tiskani obliki, na strani 28 in 29, v Zdravo – katalogu ugodnosti z izidom
25. 4. 2019.
4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba, ki je imetnik Kartice zvestobe
Lekarne Ljubljana in ki do 31. 5. 2019 izpolnjen kupon z zahtevanim geslom, osebnimi podatki ter
podpisom, pošlje po pošti na naslov organizatorja nagradne igre: Lekarna Ljubljana, Komenskega
ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »10 let Kartice zvestobe« ali ga odda v enotah Lekarne Ljubljana v
skrinjo Kartice zvestobe.
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.‐ji v nagradni igri ne morejo
sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Lekarne Ljubljana in njihovi ožji družinski člani ter druge
fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Od začetka nagradne igre
so kuponi objavljeni v Zdravo – katalogu ugodnosti. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
5. člen: Žrebanje in nagrade
V žrebanju se bodo upoštevali vsi kuponi, ki bodo oddani do vključno 31. 5. 2019. V žrebu bomo
upoštevali le original kupon. Pri žrebu bomo upoštevali zgolj en oddan kupon s pravilnim geslom
posameznega udeleženca v nagradni igri. Izžrebani udeleženec lahko prejme samo eno nagrado.
Žrebanje se izvede v ponedeljek, 10. 6. 2019, na sedežu organizatorja nagradne igre. Izžreba se
skupno štirideset (40) nagrajencev, katerim se podelijo naslednje nagrade (žreb bo potekal po tem
vrstnem redu): 1 x Električni skuter Askoll ES1; 3 x Električno kolo Askoll Eb1; 10 x tri‐dnevni paket za
2 osebi »Doživite slovensko Istro s Histria Botanica«; 5 x letna mestna vozovnica za avtobuse LPP; 5 x
dve vstopnici za enkratni obisk ene osebe za kopališče Kodeljevo; 3 x bon v vrednosti 100 € za
specializirano prodajalno LL VIVA; 12 x paket izdelkov Lekarne Ljubljana in 1x dve vstopnici za
otvoritev 67. Ljubljana Festivala (2. 7. 2019, Kongresni trg, G. Verdi: AIDA, opera).
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NAGRADE
1. nagrada:
Električni skuter Askoll ES1
Električni skuter ASKOLL odlikujejo izjemno enostavno vzdrževanje in veliki prihranki. Baterija
omogoča do 800 polnjenj s polno kapaciteto, vsako polnjenje pa omogoča do 100 prevoženih
kilometrov. Maksimalna hitrost električnega skuterja je 45 km/h.
Več o električnem skuterju na povezavi spodaj:
https://trgovina.span.si/sl/Elektricni‐skuterji/ASKOLL‐ELEKTRICNI‐SKUTER‐ES1‐BLACK‐45‐kmh/
2. do 4. nagrada:
Električno kolo Askoll Eb1
Estetsko dodelano, vrhunsko oblikovano mestno električno kolo, ki ima maksimalno hitrost 25 km/h,
litij‐ionsko baterijo, ki se polni do 5 ur ter avtonomijo do 80 km.
Več o električnem kolesu na povezavi spodaj:
https://trgovina.span.si/sl/Elektricna‐kolesa/Elektricno‐kolo‐ASKOLL‐EB1‐Unisex‐bela‐crna
5. do 14. nagrada:
TRI‐DNEVNI PAKET ZA 2 OSEBI “DOŽIVITE SLOVENSKO ISTRO S HISTRIA BOTANICA”
Opis paketa za dve osebi:
‐

Prvi dan: prihod v popoldanskih urah, dobrodošlica, predstavitev Histria Botanica, prigrizek in
večerja, nočitev.
‐ Drugi dan: zajtrk, spoznavanje ‐ lahek pohod po šavrinskih gričih in dolini reke Dragonja
(zaledje slovenske Istre), kosilo, delavnica o uporabi hidrolatov in eteričnih olj ter priprava
treh izdelkov naravne kozmetike, večerja, nočitev.
‐ Tretji dan: zajtrk, obisk Krajinskega parka Sečovlje in obisk Thalasso SPA Lepa Vida (za 2 uri),
kosilo.
‐ Turistična taksa.
Nagrado se lahko izkoristi od junija do konca oktobra 2019. Termin koriščenja nagrade je treba
uskladiti neposredno s Histria Botanica.
Kontakt:
Naslov: Jana Bergant, Krkavče 135a, 6274 Šmarje, Slovenija (EU),
Tel: +386 (0)41 858978, E‐mail: histriabotanica@gmail.com
15. do 19. nagrada:
LETNA MESTNA VOZOVNICA ZA AVTOBUSE LPP
Veljavnost mestne vozovnice za avtobuse LPP je od septembra 2019 do septembra 2020. Več o
nagradi:
http://www.lpp.si/ljubljanski‐potniski‐promet/info‐za‐uporabnike/javni‐prevoz/enotna‐mestna‐
kartica‐urbana
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20. do 24. nagrada:
DVE VSTOPNICI ZA ENKRATNI OBISK ENE OSEBE ZA KOPALIŠČE KODELJEVO
Vstopnica velja za vse dni v tednu, tudi praznike. Veljavnost vstopnice je do 1. 9. 2019.
25. do 27. nagrada:
BON V VREDNOSTI 100 € ZA SPECIALIZIRANO PRODAJALNO LL VIVA
Bon je unovčljiv v specializiranih prodajalnah LL Viva Prisojna in LL Viva Postojna, do 31. 12. 2019.
Bon ni izplačljiv v gotovini in bo sprejet kot plačilno sredstvo le v primeru, ko bo vrednost vašega
nakupa enaka ali večja od nominalne vrednosti bona.
28. do 39. nagrada:
PAKET IZDELKOV LEKARNE LJUBLJANA
V paketu so naslednji izdelki:
‐
‐
‐
‐
‐

Omega 3, 60 kapsul, Galenski laboratorij Lekarne Ljubljana
Darilni paket, Dnevna krema, 50 ml in Nočna krema, 50 ml; Galenski laboratorij Lekarne
Ljubljana.
Mazilo za ustnice, 5 ml, Galenski laboratorij Lekarne Ljubljana
Limonska trava‐marelica, sadni čaj, 80 g
Stop pršilo proti komarjem in klopom, 100 ml, Galenski laboratorij Lekarne Ljubljana.

40. nagrada:
DVE VSTOPNICI ZA OTVORITEV 67. LJUBLJANA FESTIVALA
Otvoritev bo 2. 7. 2019 na Kongresnem trgu. Ogledali si boste opero G. Verdi: Aida.
6. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrado prejme izžrebani, ki je vpisal pravilno geslo nagradne osmerosmerke in izpolnil vse
zahtevane podatke. V dani mreži osmerosmerke, ki je objavljena v Zdravo – katalogu ugodnosti z
izidom 25. 4. 2019 na strani 28, poiščite zapisane besede v osmih smereh in jih prečrtajte.
Neprečrtane črke vam bodo, brane od zgoraj navzdol in z leve proti desni, dale končno GESLO. Pravila
nagradne igre so objavljena na spletni strani www.lekarnaljubljana.si od 25. 4. 2019, na voljo so tudi
v tiskani obliki v enotah Lekarne Ljubljana.
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid
žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne.
Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni po telefonu, navadni pošti ali e‐pošti, najkasneje v roku 5
dni po opravljenem žrebanju in objavi na spletni strani www.lekarnaljubljana.si. Z organizatorjem
nagradne igre se nagrajenci dogovorijo o prevzemu nagrade. Nagrajenci ob prejemu nagrade
podpišejo izjavo, da so nagrado prejeli, predložijo davčno številko in Kartico zvestobe Lekarne
Ljubljana.
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh‐2 obdavčen kot drugi
dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 € (108. člen ZDoh‐2). Vrednost vseh nagrad
(razen paketa izdelkov Lekarne Ljubljana, dveh vstopnic za kopališče Kodeljevo in dveh vstopnic za
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otvoritev 67. Ljubljana Festivala) v nagradni igri »10 let Kartice zvestobe« ta znesek presega.
Vrednost nagrad tako predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona
o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu
in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 132. členom
Zakona o davčnem postopku. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec in mora pred prevzemom
nagrad predložiti davčno številko. Nagrajence organizator opozarja, da obstaja možnost, da bodo ne
glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v
pravilih te nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri se nagrajenci strinjajo z objavo imena in priimka na
www.lekarnaljubljana.si in v Zdravo‐katalogu ugodnosti.
V kolikor se izžrebani nagrajenec ne odzove na poziv za prevzem nagrade v roku 14‐ih dni od
obvestila ali nagrado odkloni, se nagrada ne podeli.
7. člen: Komisija nagradnega žrebanja
Za organizacijo in izvedbo nagradne igre je odgovorna naslednja komisija:
1. Pomočnica direktorja za področje strateškega marketinga in odnosov z javnostmi: Tjaša Hace
2. Predstavnica strateškega marketinga Lekarne Ljubljana: Nina Ajnik
3. Predstavnica strateškega marketinga Lekarne Ljubljana: Nataša Stanković
Pri žrebanju so prisotne vse tri članice komisije. V zapisniku posameznih nagradnih žrebanj bodo
zapisani vsi prisotni pri žrebanju. Komisija za žrebanje lahko pooblasti osebo, ki jo nadomešča.
8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Sodelujoči v nagradni igri je obveščen v skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja Kartice zvestobe
v Lekarni Ljubljana. Sodelujoči v nagradni igri »10 let Kartice zvestobe« organizatorju nagradne igre
dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih
podatkov (ime, priimek, naslov, številko Kartice zvestobe, elektronski naslov ali telefonsko številko in
druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih uporabnikov v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP‐1‐UPB1) (Uradni list RS št. 94/2007) in določili evropske Uredbe na
področju varovanja osebnih podatkov, v podatkovni bazi Lekarne Ljubljana za namene izvedbe
nagradne igre ter ažuriranja podatkov posameznega imetnika Kartice zvestobe. Podatki o sodelujočih
v nagradni igri se bodo poleg namenov, ki so opredeljeni v splošnih pogojih, obdelovali tudi za
namene izvedbe nagradne igre. Podatki o sodelujočih posameznikih se lahko hranijo še 5 let od
objave nagrajencev nagradne igre. Podatki o nagrajencih v nagradni igri se lahko hranijo še 10 let po
poteku izvedbe nagradne igre.
Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, udeleženec s poslanim kuponom pristane na
izvedbo nagradne igre. V primeru, da privoljenja ne želi dati, ne more sodelovati v nagradni igri.
Udeleženci imajo pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izpisa (»pravica
do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do
ugovora.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP‐1‐UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št.
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98/2004‐UPB 2, 126/2007, 86/2009) in določili evropske Uredbe na področju varovanja osebnih
podatkov. Organizator lahko nekatere podatke sodelujočih v nagradni igri posreduje pooblaščenim
tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih
podatkov.
Podatki o sodelujočih v nagradni igri se zbirajo na upravi Lekarne Ljubljana, Komenskega 11, 1000
Ljubljana.
Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:
‐ Podatke o nagradni igri hrani najmanj do 31. 12. 2021.
‐ Dokumentacijo v zvezi z nagrajenci hrani v skladu z davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi
internimi akti.
9. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov na kuponu za
nagradno igro priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji
nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani
www.lekarnaljubljana.si ter v tiskani obliki v enotah Lekarne Ljubljana. Za tolmačenje posameznih
členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki lahko za posamezna mnenja in druga pravna
opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake pri izvedbi igre bo komisija reševala
pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
Lekarna Ljubljana lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki
na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani
www.lekarnaljubljana.si.
10. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 25. 4. 2019 in veljajo do zaključka nagradne igre.

V Ljubljani, 25. 4. 2019.
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