
 
 
 

Poslovodje družbe EUROPARK d.o.o. so na svoji seji dne 25.5.2019 sprejeli naslednji 
sklep o vsebini 

 
PRAVIL NAGRADNE IGRE  

'NAGRADNO ŽREBANJE NA EUROPARKOVEM KOLESARSKEM 'MARATONU'' 
 

1. člen 
 

Po teh pravilih prireja Europark d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana  (v 
nadaljevanju Europark oziroma prireditelj) nagradno žrebanje oz. nagradno igro v 
reklamne namene v nakupovalnem središču Europark v Mariboru z znanimi dobitki (v 
nadaljevanju nagradna igra). 
 

2. člen 
 
Prireditelj prireja nagradno igro v promocijske namene. Namenjena je osebam, ki so se 
prijavile na . Europarkov kolesarski 'maraton'. Nagradna igra bo objavljena v tiskanih, 
radijskih oglasih, v spletnih medijih ter v prijavnici za kolesarski 'maraton'.  
 

3. člen 
 
Nagradna igra poteka na dan 11. Europarkovega kolesarskega maratona, to je 25.5.2019 
oziroma drugače, če bo zaradi slabega vremena 'maraton' prestavljen (nov datum bo 
objavljen v Europarkovih medijih). Žreb med prijavljenimi kolesarji bo potekal med 11. in 
14. uro oz. se začne prej, če bo večina kolesarjev na cilju: Žreb traja, dokler niso podeljene 
vse nagrade oz. najkasneje do 14h. Žreb poteka na cilju 'maratona', kjer poteka zbiranje 
kolesarjev, ki so že prekolesarili kolesarski 'maraton' in kjer poteka tudi zabaven program 
ob koncu kolesarjenja.  
 
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, 
ki je v celoti pravilno izpolnila prijavnico za sodelovanje na Europarkovem kolesarskem 
maratonu in jo do 25.5.2019 (oz. v primeru slabega vremena na prestavljen dan 
'maratona') do 9. ure oddala v informacijski pisarni Europarka ali organizatorjem, kjer je 
start kolesarske poti. Prijavnico lahko udeleženci prejmejo v informacijski pisarni 
Europarka ter od izvajalcev 'maratona' v vsakem kraju, kjer je start kolesarskega 
'maratona'. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 
Pravila nagradne igre so na vpogled v informacijski pisarni Europarka. 
 

4. člen 
 
Nagradno žrebanje bo potekalo na dan kolesarskega maratona, in sicer v soboto, 
25.5.2019 (oz. na nov prestavljen datum v primeru slabega vremena), in sicer med 11. in 
14. uro oz. se začne, ko bo večina kolesarjev v cilju ter traja, dokler niso podeljene vse 
nagrade oz. najdlje do 14h. Poteka na cilju kolesarskega 'maratona' za Europarkom. 
Izžrebanih bo več nagrajencev, ki prejmejo manjše nagrade, ki jih podarjajo prodajalne in 
lokali Europarka ter ena večja – glavna nagrada (kolo), ki jo podarja Europark. Vrednost 
nagrad je različna: vse manjše nagrade so vredne do 40 EUR, glavna nagrada pa je 
vredna 409,83€ + ddv. 



 
 
Če se izžrebani kandidat v trenutku, ko moderator izžrebano osebo pozove, ne zglasi na 
lokaciji žreba/prireditve oz. v maksimalno 30 sekundah po pozivu, izgubi pravico do 
nagrade in žrebanje se nadaljuje tako dolgo, dokler se izžrebani kandidat ne oglasi na 
lokaciji žreba v tem roku. In tako velja vse nagrade. 
 
Bistveni pogoj je tudi, da se izžrebanec na lokaciji žreba zglasi osebno. Sicer se žrebanje 
ponovi. V kolikor pa se šele pri podelitvi nagrade izkaže, da se je na/k odru zglasila oseba, 
ki ni bila izžrebana, se ji nagrada ne podeli (določeno v 5. členu teh pravil). Žrebanje 
poteka tako dolgo, dokler nagrajenec ni znan.  
 
Nagradna igra se zaključi ob 14. uri, če tudi ni bilo izžrebanih vseh nagrajencev. 

 
Rezultati žrebanja so, razen v navedenih primerih, dokončni, pritožbe nanj niso možne. 
 
Vsak nagrajenec lahko prejme le eno nagrado. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni 
prenosljiva.  
 
Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan v pogled predložiti osebni dokument in kopijo 
dokumenta o davčni številki.  
 
Akontacijo dohodnine od podeljenih manjših nagrad plača podjetje (prodajalna ali lokal), 
ki je nagrado podelila, zato jim organizator posreduje za potrebne izžrebančeve osebne 
podatke, od glavne nagrade pa akontacijo plača Europark d.o.o. 
 
S podpisom nagradnega kupona – prijavnice sodelujoči jamči, da so navedeni podatki 
resnični oz. verodostojni ter prireditelju dovoljuje, da osebne podatke objavi v medijih in/ali 
jih posreduje katerikoli družbi, ki je na kakršenkoli način povezana z njim, z namenom 
obveščanja o rezultatih nagradnega javnega razpisa. Prav tako sodelujoči izjavljajo, da 
so seznanjeni z dejstvom, da bodo osebni podatki sodelujočih uporabljeni za poslovne 
namene prireditelja ter za obveščanje o dogajanju v nakupovalnem središču. S 
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izjavlja, da je seznanjen z vsebino in splošnimi 
pogoji nagradne igre ter se z njo strinja. S pravili nagradne igre se je mogoče seznaniti pri 
informacijski pisarni Europarka.  
 

5. člen 
 
Manjše nagrade, ki ji podarijo prodajalne in lokali Europarka, morajo nagrajenci prevzeti 
takoj po žrebu, ko so pozvani na oder. Glavno nagrado (kolo), ki jo podarja Europark, 
lahko nagrajenec prevzame v upravi Europarka do vključno 25.6.2019 (oz. v 30-ih dneh 
od datuma morebiti prestavljenega 'maratona') v delovnem času uprave Europarka. Po 
tem datumu nagrajenec nagrade ni več upravičen zahtevati. 
 
V kolikor se pri prevzemu nagrade na podlagi preverbe osebnega dokumenta izkaže, da 
identiteta osebe, ki se je po žrebu zglasila na oder in se predstavljala kot izžrebanec, ni 
enaka dejanski identiteti izžrebane osebe, se osebi, ki se je zglasila po nagrado (torej tudi, 
če je to dejansko izžrebana oseba, ki pa se ni zglasila takoj po žrebu na prireditveni 
prostor, temveč se je za njo zglasila na oder druga oseba in se predstavljala kot 
izžrebanec) nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponovi. 
 

6. člen 



 
 
Zaposleni v EUROPARK d.o.o. vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli 
razmerja do prireditelja družbe EUROPARK d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) 
sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre ali/in pri izvedbi dogodka 11. Europarkov kolesarski 
'maraton' (npr. Europarkove hostese, promotorji itd.) ne smejo sodelovati v nagradni igri. 
V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada 
razveljavi.  
 
Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec 
navedel napačne ali netočne podatke. 
 

7. člen 
 

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja tričlanska komisija: Petra Romih, Bojan 
Šušteršič, Simona Mandl. 
 
Komisija po nagradnem žrebanju sestavi zapisnik, iz katerega so razvidni nagrajenci in 
nagrade. 
 

8. člen 
 
Europark d.o.o. jamči imetniku nagrade za izplačilo nagrade s celotnim svojim 
premoženjem. 

 
9. člen 

 
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojna komisija za nadzor 
nagradne igre. 
 

10. člen 
 
Pravica zahtevati manjše nagrade zastara takoj po izvedenem žrebu, če se nagrajenec 
ne zglasi ob odru v roku 30 sekund, ko je bil pozvan. Pravica zahtevati glavno nagrado 
(kolo) pa zastara v 30-ih dneh od datuma izvedbe dogodka. 
 

11. člen 
 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne 
igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu nagradne igre ali 
v informacijski pisarni Europark. 
 

12. člen 
 

____Europark d.o.o.___________ organizira nagradno igro »____'NAGRADNO 
ŽREBANJE NA EUROPARKOVEM 11. KOLESARSKEM 'MARATONU''___________«. 
Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v 
nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, 
predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec 
v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec 



 
v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji 
spletni strani www.europark.si________________. 
 
Organizator bo z namenom marketinga, reklamiranja in promocije ___Europarka 
d.o.o.________________ podelitev nagrade fotografiral in snemal ter foto in video 
posnetke objavil na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih (tj. v časopisu, na spletni 
strani, na Facebook ter Instagram profilu __Europarka Maribor____________ in v drugih 
tiskanih medijih, ki so v povezavi z __Europarkom Maribor____________). Organizator 
ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot 
časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno. 
 
V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve 
obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer 
pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe __Europark___________ d.o.o., 
Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte 
__marketing@europark.si_______________. Udeleženec ima pravico do ugovora, do 
prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 
 
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha 
uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za 
prejemanje elektronskih sporočil lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče pisno na 
__Europark____________ d.o.o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana, ali preko 
elektronske pošte ___marketing@europark.si______________.  
 
Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega 
trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave 
osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in 
zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 
let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.  
 
Uporabnik osebnih podatkov so __MARKETING________________ (oddelki 
organizatorja). Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, z 
izjemo družbi ______MOPA____________ za namen pošiljanja elektronskih novic ter 
javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov. 
 

 
 
 
Pravila veljajo v času trajanja nagradne igre. 
 
 
V Mariboru, dne 24.5.2019 
 
 
EUROPARK d.o.o 
Simona Mandl 
prokuristka                                                                             
                                                                                                                

http://www.europark.si________________/

