
NAGRADNA IGRA SAMSUNG GALAXY A 

 

ČLEN 1: ORGANIZATOR 
Organizator nagradnega natečaja je Sedna Marketing d.o.o., Letališka 29 a, 1000 Ljubljana, ki nagradni natečaj 
organizira v imenu naročnika Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstraße 31,  A-1020 Dunaj, Avstrija (v 
nadaljevanju organizator). 

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNEGA NATEČAJA 
Nagradni natečaj se izvaja z namenom promocije naročnika, blagovne znamke SAMSUNG in pametnih naprav 
Samsung GALAXY. Nagradni natečaj poteka od vključno 06.02.2016 do vključno 13.02.2016. 

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE 
Promocijski materiali bodo dostopni na promocijskih aktivnostih v Europarku Maribor (06. in 13. 02.2016), 
Citycentru Celje (06., 09. in 13.02. 2016), Cityparku Ljubljana (06., 09. in 13.02. 2016 ) in Planetu Tuš Koper (06. 
in 13. 02.2016). 

ČLEN 4: NAGRADNI FOND 
Nagradni fond vsebuje: 

 1x telefon Galaxy A 
 2500 x multifunkcijskih trakov Galaxy A 

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve. 

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA 
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V 
nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali naročniku, člani žirije in njihovi ožji 
družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). 

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNEM NATEČAJU 

PUST 
6.2. in 9.2. - Če se mimoidoči namaskirajo z nekaterimi od pustnih elementov, ki so na voljo pri promotorjih (brki, 
lasulje, očala, metuljčki …), naredijo sebka z enim od telefonov, Galaxy A3 ali Galaxy A5, na glas rečejo AAAA, 
izpolnijo kuponček z osebnimi podatki in in ga dajo promotorju oz. ga odvržejo v zbiralno mesto, se potegujejo za 
glavno nagrado, telefon Galaxy A, pripada pa jim tudi instant nagrada, multifunkcijski trak. 
 
VALENTINOVO 
13.2. - Če se mimoidoči slikajo z enim od srčkov, ki so na voljo pri promotorjih, naredijo selfija z enim od 
telefonov, Galaxy A3 ali Galaxy A5, na glas rečejo AAAA, izpolnijo kuponček z osebnimi podatki in ga dajo 
promotorju oz. ga odvržejo v zbiralno mesto, se potegujejo za glavno nagrado, telefon Galaxy A, pripada pa jim 
tudi instant nagrada, multifunkcijski trak. 
 

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV 
Tričlanska žirija; Tomaž Semič (naročnik), Tina Zajc (naročnik) in Ana Bavčar (organizator) bo med vsemi kuponi 
izžrebala glavnega nagrajenca, ki prejme telefon Galaxy A. 

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV 
Razglasitev zmagovalca nagradnega natečaja bo najkasneje 23. februarja 2016 objavljena na spletni strani 
samsung.si  
 



Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek, 
naslov) javno objavljeni. 

ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE 
Nagrajenec mora organizatorju ob prevzemu nagrade predložiti na vpogled veljaven osebni dokument (osebna 
izkaznica ali potni list) in davčno številko. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov 
udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v 
nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja oz. da je uvrščen v izbor v nasprotju s 
temi pravili ali se tudi po objavi nagrajencev le-ta ne odzove na prevzem nagrade. 

ČLEN 10: SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU 
Sodelujoči ne morejo zahtevati drugačne nagrade od navedene v pravilih nagradnega natečaja. S sodelovanjem 
v nagradnem natečaju sodelujoči sprejema pravila nagradnega natečaja in se obvezuje, da jih bo upošteval. 
Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradnem natečaju. 

ČLEN 11: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE 
Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.  

ČLEN 12: PUBLICITETA 
Sodelujoči soglaša, da se njegova ime in priimek objavita in uporabljata v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, 
brez kakršnega koli nadomestila s strani organizatorja. 

ČLEN 13: MLADOLETNI SODELUJOČI V NAGRADNEM NATEČAJU 
Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradnem natečaju v skladu z zakonom. Če je nagrajena oseba 
mladoletna, bodo nagrado prevzeli njeni starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki. 

ČLEN 14: DAVČNE OBVEZNOSTI 
Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo 
dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu 
z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.  
 
V ta namen je nagrajenec dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke o 
davčnem statusu: ime in priimek, naslov, davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve netočnih ali 
nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradnega natečaja zavrne predajo nagrade. 

ČLEN 15: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA 
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani. 

ČLEN 16: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNEGA NATEČAJA 
Nagradni natečaj se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.  

 


