
 
 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE  

OSVOJI PREVIJALNO TORBO 

18.11.2020 

Nagradno žrebanje v sklopu predavanj Hura, postala bova starša 

 

1. člen: Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre OSVOJI PREVIJALNO TORBO, v nadaljevanju nagradna igra,  je Baby 

Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana ( v nadaljevanju organizator), ki je odgovoren za vsebino in 

izvedbo nagradne igre. Nagradna igra poteka v sklopu spletnega predavanja Hura, postala bova 

starša.  

 

2. člen: Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra traja v času spletnega predavanja Hura, postala bova starša (v nadaljevanju 

predavanje), dne 18.11.2020, od 17. ure dalje in se zaključi z nagradnim žrebanjem istega dne. 

 

3. člen: Objava nagradne igre 

Nagradna igra je objavljena na spletni strani Baby Center, www.babycenter.si, v času spletnega 

predavanja. 

 

4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

Pogoj za udeležbo v žrebanju je prijava v nagradno igro v sklopu spletnega predavanja/navedba 

imena in priimka ter e-mail naslova v komentar. Način prijave bo ustno sporočen v spletnem 

predavanju. Nakup ni pogoj za sodelovanje.  

 

5. člen: Nagradni sklad 

1x previjalna torba Mutsy. 

Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, ni je mogoče zamenjati za drug artikel. Vrednost nagrade ni 

mogoče izplačati v gotovini ali v darilnih bonih.  

 

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca 

Žrebanje nagrajenca bo izvedeno ob koncu spletnega predavanja. Žrebanje bo izvedla odgovorna 

oseba podjetja Baby Center. Po žrebanju bo sestavljen zapisnik. Rezultati žrebanja so dokončni in 

pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenec bo o izidu žrebanja obveščen na podan e-mail naslov in pozvan 

k dopolnitvi podatkov.  

 

7. člen: Prevzem nagrade 

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. 

 

8. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval skladno z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za namen akontacije dohodnine. 

Nagrajenec z izpolnitvijo izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem nagrade daje organizatorju osebno 

privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.  

 

 

 



9. člen: Ostale določbe 

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša 

od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo 

zastopa. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi 

nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. 

Organizator prav tako ne odgovarja za napačno navedene kontaktne podatke. S sodelovanjem v 

nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre organizatorja. Organizator si 

pridržuje pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov. 

 

10. člen: Pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in sodelujoče v nagradni igri. Pravila in pogoji nagradne igre so 

v času trajanja nagradne igre ter spletnega predavanja v celoti na vpogled na www.babycenter.si. 

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru spremenjenih okoliščin ali iz drugih utemeljenih 

razlogov spremeni oz. dopolni pravila te nagradne igre. Spremenjena oz. dopolnjena pravila bodo 

objavljena na www.babycenter.si. 

 

11. člen: Prenehanje obvez  

 S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o 

prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.  

 

12. člen: Prekinitev nagradne igre  

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni 

odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni 

prekinitvi nagradne igre obveščeni na spletnem predavanju. 

 

13. člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

14. člen: Veljavnost pravil 

Pravila veljajo 18.11.2020. 

 

 

 

V Ljubljani, 18.11.2020 

Baby Center d.o.o. 

 


