
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
“Z NOVO KOPALNICO DO 5.000,00 EUR” 
 

 

Splošne določbe  

Organizator in izvajalec nagradne igre z naslovom: “Z NOVO KOPALNICO DO 5.000,00 EUR” (v 
nadaljevanju: nagradna igra) je družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v 
nadaljevanju: organizator ali MERKUR).  

Pravila nagradne igre so podrobneje opisana v nadaljevanju in so v času nagradne igre objavljena na 
MERKURjevi spletni strani: https://www.merkur.si/nova-kopalnica. S podpisom dokumenta Soglasje 
za sodelovanje v nagradni igri “Z NOVO KOPALNICO DO 5.000,00 EUR” udeleženci soglašajo, da se 
strinjajo s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejemajo. 

Trajanje nagradne igre in pogoji sodelovanja  

Nagradna igra poteka od 10. 6. 2022 do vključno 15. 9. 2022.  

Organizator lahko Nagradno igro po lastni presoji podaljša ali predčasno zaključi, spremembo nagradne 
igre pa javno objavi. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim ali z začasnim bivališčem v 
Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja v nagradni igri in se bodo v opredeljenem 
obdobju v MERKUR trgovini, d.o.o. odločile za nakup kopalnice in izvedbo le-te.  

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je vplačilo 50% avansa vrednosti celotnega predračuna vgradnje 
ali urejeno obročno odplačilo in podpisano Soglasje za sodelovanje v nagradni igri “Z NOVO KOPALNICO 
DO 5.000,00 EUR”, ki se ga pošlje na naslov: MERKUR trgovina, d.o.o. Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo 
s pripisom »Marketing – za nagradno igro«.  

Organizator ne prevzema odgovornosti za primer morebitnih tehničnih težav ali sodelovanja oseb, ki 
bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Udeleženci sami 
krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek njihove poti do MERKURjevega trgovskega 
centra, itd.). Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V nagradni igri lahko sodelujejo 
vsi, ki sprejmejo pravila nagradne igre.  

 
Nagrade in nagradno žrebanje  

Izmed vseh kupcev, ki so zadostili pogojem, bomo najprej izžrebali deset nagrajencev, ki prejmejo 
darilne kartice MERKUR v vrednosti 100,00 EUR. Hkrati bomo izžrebali še tri rezerve. Nato se izžreba 
še nagrajenca, ki prejme darilno kartico MERKUR v višini 5.000,00 EUR in njegovo rezervo. Rezerva 
prejme nagrado, v kolikor nagrajenec ne izpolni pogojev za prejem nagrade. Nagrajencem bomo izročili 
darilne kartice MERKUR, ko bodo posamezne kopalnice končane in podpisani primopredajni zapisniki.  

Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti tričlanske interne komisije z naključnim računalniškim izborom 
izmed vseh udeležencev nagradne igre. Nagradno žrebanje bo izvedeno dne 22. 9. 2022 na sedežu 
organizatorja in ni javno. O rezultatih nagradne igre bo komisija sestavila zapisnik, ki se hrani pri 
organizatorju. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna. 



 

Obveščanje in objava nagrajenca ter prejem nagrade  

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v roku 5 dni od datuma žrebanja s priporočeno pošto. Nagrajenci 
morajo najkasneje do vključno 7. 10. 2022 posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, telefonska 
številka, naslov bivališča, davčna številka) organizatorju. V primeru, da nagrajenci zahtevanih podatkov 
ne posredujejo v roku, se šteje, da se nagradi odpovedujejo. Nagrajenci bodo o podrobnih navodilih 
glede prejema nagrade obveščeni z navadno pošto s strani organizatorja. 

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani MERKUR in na merkur.si. 

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovih imenih, priimkih in 
prejetih nagradah javno objavijo ter da se simbolični prejem nagrade v obliki večje kartonaste table 
dokumentira z avdio-video napravami in posnetek nato objavi na spletni strani organizatorja 
www.merkur.si, na Facebook strani MERKUR, v Merkurjevih publikacijah ter drugih promocijskih 
materialih. Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.  

Morebitne stroške, ki so povezani s pridobitvijo ali z uporabo nagrade, krijejo nagrajenci sami. 
Organizator si pridržuje pravico, da se nagrade ne podelijo, če ugotovi, da so nagrajenci v nagradni igri 
sodelovali v nasprotju s temi pravili ali niso posredovali zahtevanih podatkov do vključno 30. 9. 2022. 
V primeru, da nagrajenci pravočasno ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo 
pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izplačila in izročitve nagrade tem 
nagrajencem.  

Vrednost nagrad presega 42,00 EUR, zato so nagrade obdavčene. Akontacijo dohodnine za prejete 
nagrade in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna 
Organizator nagradne igre. Nagrajenci krijejo vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem 
nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s 
prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost 
in posledice sami. 

Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne 
obveznosti gredo v breme prejemnikov nagrad. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo 
dohodnine se bo nagrajencem vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenci so ob prevzemu nagrade 
dolžni podpisati 'Izjavo o prejemu nagrade', na katero med drugim zapišejo tudi svojo davčno številko.  

 

Varstvo osebnih podatkov  

Družba MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, (v nadaljevanju upravljavec) kot 
upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov 
posameznikov v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih 
podatkov ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. Osebni podatki, ki se zbirajo za namen izvedbe nagradne 
igre so, ime, priimek, mobilna telefonska številka, naslov oz. kraj bivališča.  

Nagrajenci podpišejo Soglasje za obdelavo osebnih podatkov in organizatorju za namene obveščanja 
javnosti o Nagradni igri “Z NOVO KOPALNICO DO 5.000,00 EUR” in njenem poteku dovoljujejo objavo 
imena in priimka ter kraja bivališča in da se simbolični prejem nagrade v obliki večje kartonaste table 
dokumentira z avdio-video napravami in posnetek nato objavi na spletni strani organizatorja 
www.merkur.si, na Facebook strani MERKUR, v Merkurjevih publikacijah ter drugih promocijskih 
materialih.  



Nagrajenci dovolijo kratko reportažo njihovih kopalnic. 

Z izpolnitvijo zahtevanih korakov za sodelovanje v nagradni igri se šteje, da sodelujoči pristopijo k 
sodelovanju in sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v tej nagradni igri.  

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost dostopa, dopolnitve, popravka, 
blokiranja oz. omejitve obdelave, ugovora in izbrisa osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi.  
Več o osebnih podatkih na povezavi https://www.merkur.si/varstvo-osebnih-podatkov. 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot 
obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljalcu, ne bo mogel sodelovati v 
igri oz. ni upravičen do nagrade. Organizator zagotavlja, da se bodo posredovani podatki obravnavali v 
skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in ne bodo, 
brez privoljenja, posredovani katerikoli tretji osebi. 

Nagrajenci morajo sporočiti točno ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča ter svojo 
davčno številko, ker je potrebno obračunati akontacijo dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. 
Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

 

Odgovornost organizatorja  

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove 
nagradno igro. O tem mora pisno obvestiti vse udeležence s priporočeno pošto. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti 
ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne 
odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prejema in koriščenja nagrade, s čimer 
se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

 

Končne določbe  

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 10. 6. 2022. V času trajanja nagradne igre so pravila na 
vpogled na spletni strani: https://www.merkur.si/nova-kopalnica. Organizator si pridržuje pravico do 
spremembe pravil. O vseh spremembah nagradne igre in pravil bodo udeleženci obveščeni z objavami 
na MERKURjevi spletni strani: https://www.merkur.si/nova-kopalnica. Morebitna vprašanja in 
dodatna pojasnila, ki se pojavijo v zvezi z nagradno igro, lahko uporabniki pošljejo na: info@merkur.si. 
Vse pritožbe ali ugovore glede nagradne igre rešuje organizator in o njih dokončno odloča.  

Organizator nagradne igre je MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.  

Vse zahteve, komentarje ali pritožbe glede nagradne igre je treba nasloviti na organizatorja.  

 

Naklo, 9. 6. 2022 

 

 


