PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
»Z BAMBO NATURE DO AVTOSEDEŽA«

1. člen: Splošna določila
Ta pravilnik določa način izvedbe nagradne igre »Z BAMBO NATURE DO AVTOSEDEŽA« (v nadaljevanju
nagradna igra). S temi pravili in pogoji organizator Baby Center d.o.o. določa pravice, obveznosti in
pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v
tej nagradni igri zavezujejo ti pogoji in določila.
2. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Baby Center d.o.o., Letališka 3c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
organizator), ID za DDV SI66050090. Nagradna igra poteka v trgovinah Baby Center Slovenija in na
www.babycenter.si.
3. člen: Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na področju Republike Slovenije in traja od 18. 8. do vključno 31. 10. 2020 ter
se zaključi z internim nagradnim žrebanjem (v nadaljevanju nagradno žrebanje) v torek, 3. 11. 2020, v
prostorih uprave Baby Center d.o.o.
4. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra je skupaj s pravilnikom objavljena v trgovinah Baby Center Slovenija, internih medijih
podjetja Baby Center in na spletni strani www.babycenter.si.
5. člen: Pogoji in navodila za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posameznik lahko sodeluje na dva
enakovredna načina:
a.) Sodelovanje z nakupom
- opraviti mora nakup izdelkov Bambo Nature (izdelki Bambo Dreamy so iz nagradne igre izključeni) IN
- se prijaviti v nagradno igro z izpolnitvijo posebnega obrazca na www.babycenter.si.
- na posebnem obrazcu morajo sodelujoči vpisati svoje osebne podatke in podati soglasje k
sodelovanju v nagradni igri in soglasje o obdelavi osebnih podatkov, ki je skladno z regulativo GDPR.
- potrebno je vpisati naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov, lokacijo trgovine, kjer je
sodelujoči opravil nakup, datum ter številko računa. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti.
- na podlagi prijave, sodelujoči na vpisani e-naslov prejme potrdilo o sodelovanju v nagradni igri in
obvestilo o terminu žrebanja in načinu obveščanja nagrajencev
Za posamezni nakup je mogoče predložiti samo en zahtevek.

b) Sodelovanje brez nakupa
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako da posameznik na
www.babycenter.si pravilno izpolni Anketni vprašalnik in ga pošlje na naslov klub@babycenter.si z
zadevo »Z Bambo Nature do avtosedeža«.
Dopis mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko
številko, elektronski naslov in naslov prebivališča.
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo poslali pravilno izpolnjen in podpisan vprašalnik v obdobju od 18.
8. do 31. 10. 2020. Vprašalniki, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo
upoštevali. Sodelujoči bo vključen v žrebanje za glavno nagrado, hkrati pa bo vključen tudi v tekoče
žrebanje za tedensko nagrado.
Na ta način lahko posameznik sodeluje le enkrat.
Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr. če je vneseni napačni naslov
elektronske pošte).
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne
igre. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči seznani in pristane na vse pogoje in pravila
v zvezi z nagradno igro.
Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da se v primeru izžrebanosti njegovo ime in priimek, javno objavimo.
6. člen: Nagradni sklad
Tekom nagradne igre bomo podelili 11 tedenskih nagrad in eno glavno nagrado.
Tedenske nagrade: 11 Darilnih paketov presenečenja Bambo Nature; Vrednost posamezne nagrade:
38,73 €; paket vsebuje naslednje:
1x Pomirjujoča krema Bambo Nature (art.1000011935)
1x Losjon za telo Bambo Nature (art.1000011936)
1x Oljna kopel Bambo Nature (art.1000011937)
1x Gel za umivanje telesa in las (art.1000011938)
1x Biorazgradljivi vlažni čistilni robčki 50 kom/zav (art.1000011933)
1x Previjalne podloge Bambo Nature 10kom/zav (art.1000019471)

Glavna nagrada: Cybex avtosedež Sirona Z i-Size z bazo Z, barva Soho Mid Grey, art. 904991; Vrednost
nagrade: 549,99 €
Prevzem nagrade: Nagrado pošljemo po pošti priporočeno na domač naslov nagrajenca.*
*Pogoj za prevzem nagrade je izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga nagrajenec/nagrajenka, predloži na
naslov klub@baby-center.si, skupaj z dokazilom o nakupu in kopijo osebnega dokumenta.

7. člen: Tedenska žrebanja in žrebanje glavne nagrade ter razglasitev nagrajencev
Na podlagi zbranih prijav v nagradno igro, ki bodo oddane na spletni strani www.babycenter.si in na
klub@babycenter.si, bo organizator izvedel naslednja nagradna žrebanja:

a.)
-

Žrebanja tedenskih nagrad / 11 krogov:
25. 8. 2020 za nakupe opravljene od 18. 8. do 23. 8. 2020
1. 9. 2020 za nakupe opravljene od 24. 8. do 30. 8. 2020
8. 9. 2020 za nakupe opravljene od 31. 8. do 6. 9. 2020
15. 9. 2020 za nakupe opravljene od 7. 9. do 13. 9. 2020
22. 9. 2020 za nakupe opravljene od 14. 9. do 20. 9. 2020
29. 9. 2020 za nakupe opravljene od 21. 9. do 27. 9. 2020
6. 10. 2020 za nakupe opravljene od 28. 9. do 4. 10. 2020
13. 10. 2020 za nakupe opravljene od 5. 10. do 11. 10. 2020
20. 10. 2020 za nakupe opravljene od 12. 10. do 18. 10. 2020
27. 10. 2020 za nakupe opravljene od 19. 10. do 25. 10. 2020
3. 11. 2020 za nakupe opravljene od 26. 10. do 31. 10. 2020

b.) Žrebanje glavne nagrade:
V slednjem sodelujejo vsi prijavljeni v nagradno igro. Žreb nagrajenca bo potekal v torek, 3. 11. 2020 v
prostorih uprave Baby Center d.o.o.
Vsi nagrajenci bodo javno objavljen na www.babycenter.si in o nagradi obveščeni na elektronski
naslov, ki ga bodo podali v prijavi v nagradno igro. Hkrati bodo pozvani k dopolnitvi posameznih
osebnih podatkov (naslov, poštna številka in davčna številka). V kolikor nagrajenec ne podal vseh
podatkov, ki jih bo od njih zahteval organizator nagradne igre, si slednji pridržuje pravico, da izžreba
novega dobitnika.
Posamezno žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz treh predstavnikov organizatorja.
Žrebanje bo izvedeno sistemsko, avtomatsko. Komisija bo med samim izborom ugotavljala tudi
veljavnost prijav sodelujočih. Če se bo izkazalo, da izbrani ni veljavno udeležen v nagradno igro, se bo
izbor za nagrado ponavljal toliko časa, da bodo izbrani sodelujoči ustrezal zahtevam nagradne igre.
O žrebanju bo sestavljen zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah,
poteku izbora ter izbranih dobitnikih nagrade.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja sestavljajo:
-Petra Geč / predsednik komisije
-Aleksandar Čulibrk / član komisije
-Maja Klemenčič / članica komisije
-Nikola Miljkovič / član komisije
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

8. člen: Obveznosti nagrajencev in prevzem nagrade
Osebne podatke nagrajencev organizator zbira in obdeluje za namen nagradne igre in akontacijo
dohodnine. Če nagrajenec osebnih podatkov ne bo posredoval v roku 14 dni od prejema obvestila o
nagradi, se smatra, da nagrade ne želi prevzeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je
oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca.
Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti na domači naslov.
Nagrajenec mora organizatorju pred prevzemom nagrade vročiti izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem
nagrade, ki mora vsebovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko ter
lastnoročni podpis.

Nagrajenec je kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) pred prevzemom nagrade
dolžan na obrazec zapisati davčno številko za namen akontacije dohodnine.
Tržna vrednost nagrade lahko presega 42 EUR, zato 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.
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 neopredeljene in jih lahko organizator
uporabi za katerikoli drug namen.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v že zapisanih primerih, ter tudi v primerih, ko:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za vračilo kupnine;
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

9. 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 izvedbe nagradne igre in obveščanja o
prevzemu nagrade. Nagrajenec z izpolnitvijo izpolnjen Obrazec Podatki za prevzem nagrade daje
organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine.
10. člen: Ostale določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Baby Center d.o.o., podjetju Abena-Helpi d. o.
o., 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. Pravne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati.
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 ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Organizator si pridržuje
pravico do sprememb pravil v primeru tehničnih ali komercialnih vzrokov.
11. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo nagrade,
sodelovanjem v nagradni igri in izdajo nagrade. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja
nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.babycenter.si in na blagajnah trgovin Baby
Center Slovenija. 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.

12. Člen: Dodatne informacije in reklamacije
Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacijami ali vprašanji o nagradah lahko pošljete:
- na poštni naslov organizatorja
- na elektronski naslov klub@baby-center.si
13. člen: Prenehanje obvez
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o
prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do nagrajenca.
14. 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 preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
15. člen: Reševanje sporov
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno,
če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
16. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 18. 8. 2020.
V Ljubljani, 30. 7. 2020
Baby Center d.o.o.

