
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE UGANI ŠTEVILO KOCK 

  

1. člen: Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre Ugani število kock je Baby Center d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 

Ljubljana. Nagradna igra poteka v trgovini Baby Center Nama. 

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre   

Nagradna igra traja od 23. 8. do 17. 9. 2018. Nagradna igra je objavljena v javnih 

publikacijah,  v trgovinah, družabnih omrežjih (Facebook, Instagram)  podjetja Baby Center 

Slovenija in na www.babycenter.si. 

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri  

Udeleženec nagradne igre je vsak posameznik, državljan Republike Slovenije, ki je v času 
izvedbe nagradne igre dopolnil 18 let. V času med 23. 8. in 17.9. 2018 udeleženec v trgovini 
Baby Center Nama na nagradni kuponček zapiše pravilni odgovor »Koliko kock in sestavnih 
delov Lego se skriva v posodi?«, ga izpolni s svojimi osebnimi podatki in kupon odda v zbirno 
skrinjico.  Nakup ni pogoj za sodelovanje.  

4. člen: Žrebanje nagrajencev 

Žrebanje se izvede v poslovnih prostorih podjetja Baby Center, Šmartinska 130, 5. 

Nadstropje in sicer 24.9. 2018. V žreb se bodo uvrstili le kupončki s pravilnim odgovorom in 

pravilno izpolnjenimi podatki. Med temi kupončki bo tričlanska komisija izžrebala 11 (enajst) 

nagrajencev.   

Žirijo predstavljajo:  

- Marijana Uradin Jagić 

- Maruša Maček 

- Pia Tršinar 

- Maja Klemenčič. 

Pri žrebanju bodo prisotni najmanj trije člani žirije. Njihova prisotnost bo zabeležena v 

zapisniku izvedbe. 

Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

 

6. člen: Nagradni sklad 

V nagradni igri bo izžrebanih 11 nagrajencev, ki bodo prejeli:    

http://www.babycenter.si/


Nagrada art. Naziv izdelka Vrednost v € 

1  Darilni boni Baby Center 500,00 

2-3 755324 
Volvo konceptualni nakladalnik s kolesi 
ZEUX 129,99 

4-5 730404 Letovišče Heartlake Cityja 109,99 

6-7 730425 Arktična mobilna raziskovalna postojanka 109,99 

8.9 730437 Dizelnavt 109,99 

10-11 664225 Dogodivščine na kmetiji 64,99 

 

Skupna vrednost nagradnega fonda je 1549,9 EUR.  

Prve nagrade – darilnih bonov -  ni mogoče zamenjati za drug izdelek ali gotovino. Vrednost 

Lego nagrad ni mogoče izplačati v gotovini ali v darilnih bonih Baby Center. Nagrada ni 

prenosljiva na drugo osebo. 

 

7. člen: Objava nagrajencev 

Imena nagrajencev bodo objavljena v sredo, 26.9.2018, in sicer na Facebook profilu Baby 

Center, na spletni strani www.babycenter.si in preko elektronske pošte, ki jo bo udeleženec 

navedel na kupončku.  

8. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade 

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti, navedeni na kupončku.   
 
Ker tržna vrednost nagrade (lahko) presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za 

dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2), pred prevzemom nagrade izpolniti obrazec za 

prevzem nagrade z osebnimi podatki za namen akontacije dohodnine.  

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti, od organizatorja ni upravičen 

zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz 

teh pravil. Nagrada, namenjena udeležencu nagradne igre, bo ostala nepodeljena in jo lahko 

organizator uporabi za katerikoli drug namen. 

Organizator bo za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z 

veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo 

gredo v breme nagrajenca. 

V kolikor se nagrajenec za prevzem nagrade ne bo javil do v objavi določenega roka, to je v 

roku 14 dni po poslanem obvestilu (10.10.2018) se smatra, da bo nagrada ostala 

nepodeljena in se lahko uporabi v druge promocijske namene. 

 

9. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

http://www.babycenter.si/


Organizator nagradne igre, Baby Center d.o.o., se zavezuje, da bo posredovane osebne 

podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdeloval izključno za 

namen nagradne igre.  

  

10. člen: Ostale določbe 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Baby Center d.o.o. in 

njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri 

izvedbi nagradne igre. 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. V primeru, da je v nagradni igri 

izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali 

mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na 

podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izbrani 

osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. 

 

11. člen: Pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo 

in izdajo nagrade.  

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija navedena v 

5. členu Pravilnika nagradne igre Ugani število kock, ki za posamezna mnenja in druga 

pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. 

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 spletni strani www.babycenter.si. 

 

12. člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

13. člen: Veljavnost pravil  

 

Pravila pričnejo veljati s 23.8.2018. 

 

V Ljubljani, 23.8. 2018  

Baby Center d.o.o. 

http://www.babycenter.si/

