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ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA
»Velika nagradna igra 1001 cvet«
10 . april 2014
1. Komisija
Dne 10. aprila 2014 ob 12. uri se je v prostorih podjetja Žito d.d., Ljubljana, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, z
namenom žrebanja nagrajencev v okviru nagradne igre »Velika nagradna igra 1001 cvet« sestala komisija v
sestavi:
– Nina Kofler Kobal, produktni vodja
– Lea Kecman, produktni vodja
– Tanja Šoštarič, produktni vodja
2. Nagradna igra – podatki
Organizator nagradne igre je bilo podjetje Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Nagradna igra je trajala od 15. januarja 2014 do vključno 10. aprila 2014. Nagradni sklad je vseboval sledeče
nagrade:
– 1 x osebni avtomobil Opel Adam
– 5 x smuči Elan Delight

3. Žrebanje
V žrebu so sodelovali vsi tisti, ki so v času trajanja nagradne igre na navedeni naslov podjetja Žito d.d. skupaj s
svojimi podatki poslali izpolnjene kupone s točkami s čajev 1001 cvet (skupno 6 točk). Prav tako so v žrebu
sodelovali vsi tisti, ki so na spletni strani www.1001cvet.si v okviru aplikacije http://www.1001cvet.si/moj-okus/
prispevali svoj predlog okusa čaja 1001 cvet. Po preteku nagradne igre smo prispele kupone in izpis predlogov
z www zbrali v poslovnih prostorih Žita na Šmartinski 154 v Ljubljani, kjer smo 10. aprila 2014 ob 12. uri
izvedli žrebanje.
V žrebu je sodelovalo 17.866 udeležencev, ki so v skladu s pravili poslali izpolnjene kupone s točkami z
embalaž čajev ter 10.613 udeležencev, ki so na spletni strani www.1001cvet.si predlagali čaj po svojem
okusu. Skupno je tako v žrebu sodelovalo 28.479 kuponov.

Žrebanje nagrad je potekalo po sledečem vrstnem redu:
– 5 x smuči Elan Delight
– 1 x osebni avtomobil Opel Adam

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni
prevzemu nagrade tudi pisno obveščeni.

strani www.1001cvet.si. Vsi nagrajenci bodo o nagradi in

4. Zaključek
Komisija je ugotovila, da je bilo žrebanje izvedeno korektno in brez napak ter v skladu s pravili nagradne igre
»Velika nagradna igra 1001 cvet«
Žrebanje je bilo zaključeno ob 13.00.

	
  	
  

1 x avto Opel Adam
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1 Vida Vrh

6250

Ilirska Bistrica

2 Tanja Gabrielcig

5250

Solkan

3 Maja Resnik

1270

Litija

1 Gros Katarina
5 x smuči Elan Delight
Št.

Priimek in ime

4 Alen Štrakl

5 Frančiška Spiegl

9240
Ljutomer
Sodelovala
preko
www
aplikacije security.cpe@gmail.com

Komisija
- Nina Kofler Kobal, produktni vodja
– Lea Kecman, produktni vodja
– Tanja Šoštarič, produktni vodja
Zapisnik prejmejo:
– člani komisije
– arhiv podjetja Žito, d.d.
Ljubljana, 14.4.2014
Zapisala: Nina Kofler

