
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE '#HITIGRACE' 

 

1. člen: Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre je Baby Center d.o.o.. (v nadaljevanju: Organizator), naslov: 

Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nagradna igra poteka na Instagram strani Baby 

Center Slovenija (@babycenter_slovenija). 

  

Ta nagradni natečaj ni na noben način sponzoriran ali promoviran s strani Instagrama, niti ni 

povezan z Instagramom. Za nagrade je odgovoren izključno organizator nagradne igre, in ne 

Instagram. Instagram ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi s to nagradno igro. Vsi 

podatki o sodelujočih so dostopni samo organizatorju nagradne igre. 

 
2.  člen: Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra se začne s 15.11.2017 in poteka do 31.12.2017, ko je poteče rok, da nagradni 

kuponi prispejo na naš naslov. Nagradna igra je objavljena na Instagram strani Baby Center 

Slovenija (@babycenter_slovenija) in na www.babycenter.si. 

3. člen: Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki pravilno odgovorijo na 

vseh 12 vprašanj (oz. pravilno izpolnijo vseh 12 manjkajočih besed), ki so objavljena na zadnji 

strani našega Prazničnega kataloga igrač. Pri odgovorih si lahko pomagajo tako, da si na 

Instagram profilu Baby Center Slovenija (@babycenter_slovenija) ogledajo namige. Za ogled 

namigov na našem Instagram profilu morajo biti ali postati sledilci našega profila. 

V nagradni igri bodo sodelovali vsi posamezniki, katerih pravilno in popolno izpolnjene 

kupone z zadnje strani kataloga bomo prejeli najkasneje do 31.12.2017. Izpolnjene kupone 

izrežejo in ga pošljejo na naslov Baby Center d.o.o., za marketing, Šmartinska cesta 130, 1000 

Ljubljana. 

4. Člen: Diskvalifikacija 

Organizator si pridržuje pravico, da v kateremkoli trenutku diskvalificira udeleženca 

nagradnega natečaja, v času trajanja natečaja, in sicer v naslednjih primerih: 

 

 Če ugotovi, da je udeleženec natečaja kršil pravice tretjih oseb. 

 Če udeleženec nagradnega natečaja prekrši Pravilnik ali pri podajanju soglasja 

posreduje lažne osebne podatke.  

 V kolikor ena ali več oseb podajo zahtevo za izključitev udeleženca iz 

nagradnega natečaja.  

http://www.babycenter.si./


 V kolikor udeleženec nagradnega natečaja za sodelovanje v natečaju 

uporablja lažne profile.  

 V kolikor lastnik ali lastniki izbranih objav v roku 36 ur od kontakta s strani 

Organizatorja ne dostavijo zahtevanih osebnih podatkov in naslova za 

podelitev nagrade. 

 Iz drugih razlogov, za katere organizator ali administrator ocenita, da vplivata 

na pravilen potek nagradne igre. Vsi sodelujoči, ki bodo diskvalificirani po 

določbah iz prvih štirih alinej, o svoji diskvalifikaciji ne bodo posebej 

obveščeni.  

 

5. Člen: Izbor nagrajencev  

O nagrajencih bo odločil žreb med vsemi pravilnimi in popolno izpolnjenimi kuponi, ki bodo 

na naš naslov prispeli najkasneje do 31.12.2017. Izžrebali bomo 12 nagrajencev, ki bodo 

prejeli vsak po eno nagrado. 

Žrebanje bo potekalo 9.1.2018 v prostorih podjetja Baby Center d.o.o., Šmartinska cesta 130, 

Ljubljana.  

Komisijo žrebanja sestavljajo: 

- Aleksandar Ćulibrk 

- Breda Vrankar 

- Maja Klemenčič 

- Petra Geč 

- Maruša Maček 

Pri žrebanju bodo prisotni vsaj trije člani komisije. Njihova prisotnost bo zavedena v 

zapisniku o izvedbi žrebanja. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.  

6. člen: Nagradni sklad 

Nagradni sklad zajema: 

 12 x darilni bon Baby Center v vrednosti 30 €  

Skupni nagradni sklad zajema 12 x 30 €, kar znaša 360 € (DDV vključen). 

Nagrade niso zamenljive za izdelke ali gotovino in niso prenosljive na druge osebe. 

7. člen: Objava nagrajencev 

Imena nagrajencev bodo objavljena 9.1.2017 v posebni Instagram objavi in na 

www.babycenter.si. Nagrajencem bomo obvestilo o nagradi poslali tudi na njihov elektronski 

naslov.  

http://www.babycenter.si/


 

8. člen: Odgovornost nagrajencev in prevzem nagrad 

Nagrajencem bomo obvestilo o nagradi poslali tudi na njihov elektronski naslov. V kolikor 

organizator ne uspe navezati kontakta z nagrajencem v roku 14 dni od objave imen 

nagrajencev oz. v roku 14 dni od poslane elektronske pošte, nagrada ostane nepodeljena in 

jo lahko organizator uporabi v katerekoli druge namene. 

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. 

Vrednost nagrade ne presega vrednosti 42 EUR. 

Nagrajenec bo po dogovoru z organizatorjem nagrado lahko prevzel v katerikoli trgovini Baby 

Center v Sloveniji ali pa mu bo, prav tako po dogovoru z organizatorjem, poslana po pošti.  

9. Člen: Varovanje in zaščita osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre je Baby Center d.o.o., ki se zavezuje k varovanju in zaščiti osebnih 

podatkov v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov. Organizator bo osebne podatke 

obdeloval izključno za namen nagradne igre. 

10. člen. Ostale določbe 

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji 

družinski člani ter druge fizične in pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi 

nagradnega natečaja. V primeru, da je nagrajenec oseba, 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 tako za organizatorja kot za vse druge osebe, ki so bile na kakršenkoli 

način povezane z organizacijo nagradne igre.  

Za razlago posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija iz 5. člena tega 

pravilnika. V primeru potrebe po dodatnem mnenju in drugih pravnih zadevah lahko 

organizator imenuje in pooblasti odvetnika. Organizator si pridržuje pravico, da v zaradi 

kakršnegakoli pravnega ali drugega razloga spremeni pravila nagradne igre in jih objavi v 



popravljeni verziji pravilnika. Morebitne spremembe v pravilniku bodo objavljene na spletni 

strani www.babycenter.si. 

12. člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

13. člen: Veljavnost pravil 

Pravila začnejo veljati s 15.11.2017. 

 

V Ljubljani, 15.11.2017 

Baby Center d.o.o. 

 

http://www.babycenter.si/

