Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Velika nagradna igra 1001 cvet«

Nagrajevanje nakupa poteka od 1.2. 2017 do vključno 15.3.2017. Organizator nagradne igre
je Podravka, d.o.o., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Splošne določbe
Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagrajevanju nakupa »Naj dan zasije, naj
drevesa rastejo- 1001 cvet« (v nadaljevanju: aktivnost), katerega organizator je Podravka
d.o.o., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana.
Namen aktivnosti je nagrajevanje zvestih potrošnikov in promocija blagovne znamke 1001
cvet ter družbeno odgovorna aktivnost- donacija sadik dreves Zavodu za gozdove Slovenije.
Aktivnost se začne 1.2. 2017 ob 00:00 uri in se zaključi 15.3.2017 ob 24. uri. S sodelovanjem
v aktivnosti se udeleženec zaveže, da bo spoštoval navedena pravila.
Pravila aktivnosti so objavljena na spletni strani www.1001cvet.si in na nagradnih letakih na
prodajnih mestih trgovskih verig Spar, Interspar, Tuš in Mercator po Sloveniji.
Pogoji sodelovanja
V nagrajevanju nakupa lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Sloveniji, ki v času aktivnosti:
- zberejo 5 škatlic čajev 1001 cvet in jih skupaj z osebnimi podatki : ime, priimek, naslov
pošljejo na naslov organizatorja igre: Podravka, d.o.o., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana s
pripisom »Naj drevesa rastejo-1001 cvet«.
- Osebne podatke s priloženimi embalažami 5-ih čajev 1001 cvet potrošniki pošljejo po pošti
na naslov organizatorja igre do vključno 15.3.2017 (velja datum poštnega žiga).
- Nepravilnih, pomanjkljivih, nepopolnih ter zapoznelih pošiljk ne bomo upoštevali.
-Za pridobitev darila bomo upoštevali le originalne škatlice čajev 1001 CVET.

Število daril je omejeno. Ponudba velja do izdaje vseh daril. Darila se izdajajo glede na
vrstni red dospelosti pošiljk.
Podjetje Podravka d.o.o. bo od vsake prispele škatlice čaja 1001 CVET namenilo 5 centov
za obnovo slovenskih gozdov. Donacijo bo v obliki sadik predalo Zavodu za gozdove
Slovenije ob zaključku aktivnosti.
Število sodelovanj v nagrajevanju nakupa ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat
sodeluje in prejme več nagrad :
- Ob predložitvi 5 škatlic cajev 1001 CVET prejme kupec 1 dežnik 1001 CVET,
- ob predložitvi 10 škatlic 2 dežnika 1001
CVET itd.

Celotna pravila nagrajevanja nakupa in nagradni letak sta objavljena tudi na na
www.1001cvet.si.

Količina daril
Podravka d.o.o. bo podarila skupno 7000 dežnikov 1001 cvet po načelu datuma prispelosti
pošiljke. Od vseh prejetih škatlic pa bomo donirali po 5 centov na škatlico za nakup sadik, s
katerimi bomo pomagali obnoviti slovenske gozdove.
Darilo za nakup
Prvih 7000 kuponov s 5 škatlicami čajev 1001 cvet, ki bodo v času trajanja aktivnosti (1.2.15.3.2017) prispeli na naš naslov, bo nagrajenih z darilom za nakup: dežnikom 1001 cvet.
Darilo vam bomo poslali po pošti v 45 dneh od zaključka aktivnosti. Število dežnikov je
omejeno na 7.000, pri pošiljanju bomo upoštevali vrstni red dospelosti pošiljke na navedeni
naslov organizatorja.
Odgovornost
Organizator za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke prejemnikov, kot
tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete, ne odgovarja. Organizator ne
prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica
prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno
strinjajo. Organizator ne sodeluje v sporih glede lastništva poslanih daril.
Končne določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki
kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem
organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Sodelujoči v nagradni igri s podpisom nagradnega kupona izrecno izjavlja, da je seznanjen s
pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter da z njimi soglaša. Nagrad ni mogoče
zamenjati ali izplačati v gotovini, niti jih prenesti na tretjo osebo.
S sodelovanjem v nagradni igri dovoljujete, da se vsi vaši osebni in morebitni drugi podatki, ki
ste jih navedli, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za nedoločen čas oz. do preklica
privolitve, in sicer za statistično obdelavo, segmentacijo potrošnikov, pošiljanja oglasnega in
informativnega gradiva, pošiljanje vzorcev izdelkov in vabil ter telefonsko, pisno in
elektronsko anketiranje.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev,
popravo ali izbris svojih osebnih podatkov, oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih
podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z
zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@podravka.si ali pisno na naslov organizatorja

Podravka d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana. Organizator se zavezuje, da bo s
posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/2007). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih
kakorkoli drugače zlorabljal. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev
organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Za tolmačenje pravil je
pristojen izključno organizator nagradne igre.
Ta pravila začnejo veljati 1.2.2017.

