
Pravila in pogoji sodelovanja  
 

1. Organizator nagradne igre 

Adria Media Ljubljana, založništvo in trženje, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju organizator ali AM Ljubljana), v sodelovanju s podjetjem Delamaris, d. o. o., Kal 1, 6257 

Pivka (v nadaljevanju soorganizator), organizira nagradno igro Aktivni izziv: Zdrav kot riba – skupaj 

postavimo temelje zdravemu načinu življenja (v nadaljevanju nagradna igra), na spletni strani 

www.aktivni.si, in sicer od 9. 5. 2018 do vključno 22. 7. 2018. 

  

2. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala od dne 10. 5. 2018, in sicer od objave nagradne igre organizatorja, pa do 

nedelje, 22. 7. 2018, do 23.59 ure. Žrebanje glavne nagrade bo 30. 7. 2018.  

 

3. Sodelovanje v nagradni igri 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo 

vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih 

nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali profilu na 

Facebooku. 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše 

od 15 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob predhodnem pisnem soglasju 

staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z 

njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner 

oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši 

oziroma posvojitelji). Omenjene bo organizator iz nagradne igre izključil. 

 

V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki se prek vnosnega obrazca na www.aktivni.si kadarkoli in 

ves čas trajanja akcije, to je do 22. 7. 2018, prijavi na prejemanje e-nasvetov »Zdrav kot riba« in 

pravilno izpolni zahtevane osebne podatke. V nagradni igri sodelujejo tudi vsi, ki na svojem profilu na 

Facebooku ali Instagramu ali na Facebook strani Aktivni.si in Instagramu Aktivni.si  pri objavi lastne 

fotografije aktivnega načina  življenja (vadbene izkušnje in uravnotežene prehrane) dodajo oznake 

#zdravkotriba, #delamaris in #aktivnisi.  

 

4. Potek nagradne igre, akcije 

 

Vsi, ki se prijavijo prek spletnega obrazca na www.aktivni.si, bodo do 22. 7. 2018 na svoj elektronski 

naslov do 7-krat na teden prejemali koristne nasvete: video vadnico, nasvete in recepte za uravnoteženo 

prehrano. Od 14. 5. do 10. 6. bodo prejemali navedeno 7-krat na teden, v času od 11. 6. do 22. 7. pa 

enkrat na teden. Veljavni bodo samo pravilno izpolnjeni vnosni obrazci. 

 

http://www.aktivni.si/


5. Izbor nagrajencev in nagrade  

 

VSI SODELUJOČI 

 

V žrebanju nagradne igre, ki bo v ponedeljek, 30. 7. 2018, bomo izmed vseh sodelujočih po pravilih te 

nagradne igre izžrebali enega  glavnega nagrajenca in mu podelili nagrado, ki vsebuje 365 izdelkov 

Delamaris brez glutena in aditivov.  

 

 

PRIJAVE NA E-NOVICE »ZDRAV KOT RIBA«  
 

 Izmed vseh, ki se bodo aktivirali in se prijavili na e-novice najpozneje do 17. 5. 2018, bomo 18. 

5. 2018 izžrebali in obvestili 50 nagrajencev, ki prejmejo  strokovno in vodeno vadbo na 

Akademskem atletskem društvu Slovan v Ljubljani.  Vadba bo potekala 2-krat  na teden, skupaj 

30 ur, z začetkom prvega treninga 22. 5. 2018. 

 

 Med trajanjem te nagradne igre bomo izmed vseh prijavljenih na e-novice vsak ponedeljek 

izžrebali tri nagrajence, ki prejmejo paket 4 izdelkov Delamaris. 

 

FOTOGRAFIJE NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU 
 

Med  sodelujočimi na FB in Instagramu, ki bodo v skladu s temi pravili ob fotografiji aktivnega načina 

življenja (vadbene izkušnje in/ali uravnotežene prehrane) uporabili oznako #zdravkotriba, #delamaris 

in #aktivnisi, bo uredništvo med trajanjem te nagradne igre vsak petek izbralo enega nagrajenca, ki 

prejme paket 4 izdelkov Delamaris.  

 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje 

osebe. 

 

6. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje 5 dni po žrebu z objavo organizatorja na spletni strani 

www.aktivni.si in FB Aktivni. Rezultati nagradne igre so dokončni in nanje ni mogoča pritožba. 

 

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 5 delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade 

organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati 

odpoveduje pravici do nagrade. Tedenske nagrade bodo nagrajencu poslane po pošti v roku 15 delovnih 

dni od žrebanja. Glavno nagrado sodelujoči prevzame na dogovorjeni dan in lokaciji v roku 1 meseca 

od žrebanja. Organizator in soorganizator ne prevzemata morebitnih stroškov, ki bi nastali s 

prevzemom nagrade. V primeru pošiljanja po pošti organizator in soorganizator ne prevzemata 

odgovornosti za poškodbe ali izgubo paketa od trenutka, ko je bil paket oddan na pošto. Zavezanec za 

plačilo vseh davkov (vključno z DDV) na nagrade, ki so predmet te nagradne igre, je soorganizator. 

Akontacijo dohodnine plača soorganizator, nagrajenci pa so sami odgovorni za prijavo dohodnine. Pred 

izročitvijo nagrade je nagrajenec dolžan soorganizatorju posredovati osebne podatke: ime in priimek, 

naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo, za namen prijave 

prejemnika nagrade v davčno evidenco. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade 

organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. 

 



Sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.aktivni.si. 

 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:  

 

 se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,  

 se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre 

oziroma žrebanja. 

 

7. Odgovornost 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri 

izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne 

prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli 

tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je 

strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem 

organizatorja. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere 

nima vpliva (kot so izpadi omrežja ali električne energije). 

 

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji 

odpovedo nagradno igro. 

 

O tem morajo obvestiti sodelujoče prek omrežja Facebook in Instagram, in če je to potrebno, tudi na 

druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja 

o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse 

sodelujoče. 

 

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi 

strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka 

prekinitve, ali pa da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča. 

 

8. Izključitev iz nagradne igre 

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje 

iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v 

nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače 

pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, 

ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz 

nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje prek društev nagradnih iger, avtomatskih storitev 

in predvsem prek profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz 

nagradne igre se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj 

že izročene nagrade. Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si 

organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade. 

 

9. Varovanje osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in 

obdeluje njegove osebne podatke za namene: 

 

 izvedbe nagradne igre skladno s splošnimi pogoji; 



 obveščanja nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji; 

 objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji; 

 podelitve nagrad. 

 

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v 

skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v 

nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove 

izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, 

da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil 

organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov aktivni@adriamedia.si. 

 

10. Objava pravil 

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.aktivni.si. 

 

 

 

 

 


