
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE PUPPY IN MY POCKET  

  

1. člen: Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre je Baby Center d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana. Nagradna igra 

poteka v trgovinah Baby Center v Sloveniji.  

 

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre  

Nagradna igra traja od 5.4. do 31.5.2018. Nagradna igra je objavljena v trgovinah Baby 

Center, na Facebook strani podjetja Baby Center Slovenija in na www.babycenter.si. 

 

3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

Udeleženec nagradne igre je vsak posameznik, ki v času med 5.4. in 31.5. 2018 v trgovinah 

Baby Center kupi enega izmed izdelkov iz linije Puppy in my Pocket – za vsakega izmed njih 

prejme en (1) žig, zbere vseh 9 žigov na zbirnem kartončku, pravilno izpolni podatke in zbirni 

kartonček pošlje na naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana.  Posamezen 

uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tolikokrat, kolikor zbirnih kartončkov izpolni.  

Za nakupe, opravljene v spletni trgovini www.babycenter.si stranka zaradi narave poslovanja 

ne prejme žiga – žig stranka prejme naknadno v eni izmed fizičnih trgovin Baby Center v 

Sloveniji ob predložitvi svojega zbirnega kartončka in računa, ki ga je prejela ob  nakupu v 

spletni trgovini.  

Nakup ni pogoj za sodelovanje. 

V nagradni žreb se uvrstijo tudi udeleženci, ki narišejo svojega najljubšega kuža iz linije Puppy 

in My Pocket in sliko skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, e-naslov) pošljejo na 

naslov Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana. 

Izmed vseh prejetih zbirnih kartončkov in risbic se izžreba 7 nagrajencev.  

4. člen: Avtorske in sorodne pravice 

Sodelujoči v nagradni igri izjavljajo, da so poslane risbice originalna ideja udeleženca, da slika 

ni kopija ter da z njo niso kršene pravice avtorskega prava ali intelektualne lastnine. 

Sodelujoči v nagradni igri s poslano risbico izjavlja, da organizator skladno s tem pravilnikom 

pridobi izključno in neomejeno pravico do objavljanja, distribuiranja in reproduciranja 

fotografije za promocijske in prodajne materiale, brez nadaljnjega soglasja sodelujočega.  
 

 

http://www.babycenter.si/
http://www.babycenter.si/


5. člen: Potek žrebanja  

Žrebanje se izvede 19.6.2018 v poslovnih prostorih podjetja Baby Center, Šmartinska 130, 5. 

nadstropje ob 11.00. Izžreba se 7 nagrajencev.  

Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:   

- Aleksandar Ćulibrk 

- Pia Tršinar 

- Breda Vrankar 

- Maruša Maček 

 

Pri izvedbi žrebanja bodo prisotni vsaj trije člani.  

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

6. člen: Nagradni sklad 

V nagradnem žrebanju bo izžrebanih 7 nagrajencev, ki prejmejo naslednje nagrade:   

1 x Deluxe set iz 20 delov (vrednost: 34,99 €) 
1 x Pasji park (vrednost: 24,99 €) 
1 x Zbirateljska škatla (vrednost: 19,99 €) 
2 x Set iz 10 delov (vrednost: 15,99 €) 
2 x Transportna torba z 2 psičkoma (vrednost: 6,99 €) 
 

Celotni nagradni sklad znaša 125,93 EUR.  

Nagrade ni mogoče zamenjati za drug artikel. Vrednost nagrade ni mogoče izplačati v 

gotovini ali v darilnih bonih Baby Center. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. 

 

7. člen: Objava nagrajencev 

Nagrajenci bodo objavljeni 28.6.2018, in sicer na Facebook profilu Baby Center. Nagrajenci 

bodo o prejemu nagrade tudi pisno obveščeni na napisan naslov. 

 

8. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade 

Nagrajenci v roku 14 dni od objave, torej najkasneje do 12.7.2018, vrnejo izpolnjen obrazec 

za prevzem nagrade.  



V kolikor tržna vrednost nagrade 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. Nagrade, namenjene tem udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in 

jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen. 

V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegala 42 EUR, bo organizator za izžrebanega 

nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila 

dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti.  

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

smatra, da bo nagrada ostala nepodeljena in se lahko uporabi v druge promocijske namene. 

 

9. člen: Zasebnost in varstvo podatkov 

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 izžrebani 

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 PRAVILNIK NAGRADNE IGRE PUPPY IN MY POCKET, 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 tega 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 5.4. 2018. 

 

V Ljubljani, 4.4.2018  

Baby Center d.o.o. 

http://www.babycenter.si/

