
POGOJI NAGRADNE IGRE 
 
 
 
1. Splošne določbe 
 
Organizator nagradne igre »PAKET VINEA PANONIKA ZA DVE OSEBI« je NEXUM d.o.o. 
Obrtniška ulica 11, Logatec (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov www.vinea-panonika.si 

Nagradna igra poteka od 22.5. od 11:00 do 27.5.2021 do 20:00 ure.  
 

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S 

California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen 

pokrovitelj ali kakorkoli drugače povezana z organizacijo te nagradne igre. 

 
Namen nagradne igre je pridobivanje všečkov in komentarjev oboževalcev Vinea Panonika Facebook 

strani. 

 
2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 
- so ljubitelji Vinea Panonika Facebook strani; 
 
- so polnoletni; 
 
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji; 
 
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju NEXUM d.o.o. ali povezanih podjetij, ki 

sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja za njihove družinske člane. Pravna oseba ne more 

biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in 

se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani 

www.vinea-panonika.si. 

 
 
3. Način sodelovanja 
 
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih 

Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol), všečkati objavo in Facebook stran 

organizatorja, javno deliti objavo na svojem zidu in v komentarju označiti eno osebo. 
 
V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat. 
 
Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 27.5.2021 pripravil končni seznam vseh udeležencev, 

ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre. 

Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 28.5.2021 ob 12.00 uri v prisotnosti tričlanske 

komisije. 
 
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in  pogoji 

sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 

 

 

 

 

http://www.vinea-panonika.si./


 

 
 
4. Nagrade in prevzem nagrade 

 

Nagrada se bo podelila nagrajencu in eni osebi po izboru nagrajenca, ki mora biti starejša od 18 let. 
 

Nagrajenec bo prejel nagrado, ki zajema: 
 

- 2x nočitev za dve osebi v mobilnih hiškah na lokaciji posestva Vinea Panonika; 
 
- uporaba brisač in posteljnine, 

 

- bogata košarica lokalnih dobrot, 
 
- končno čiščenje, 
 
- brezplačno parkirišče. 
 

Skupna vrednost nagrade je 180 EUR z DDV. 
 

Nagrajenec lahko nagrado koristi od 1.7.2021 do 31.12.2021 glede na razpoložljivost kapacitet. O 

terminu koriščenja bo odločala Vinea Panonika glede na proste kapacitete. 
 

Nagrajenec lahko koristi nagrado po tem, ko potrdi prevzem nagrade ter posreduje vse zahtevane 

podatke, mi pa mu na njegov naslov pošljemo darilni bon. S prevzemom nagrade se nagrajenec strinja 

s pogoji potovalnega aranžmaja, kot ga organizira organizator in da so vsi stroški, ki niso izrecno 

navedeni v tej točki (npr. prevoz do/iz nastanitve) breme nagrajenca. Nagrajenec bo o nagradi 

obveščen z objavo v komentarju nagradne objave in v zasebnem sporočilu Facebook strani Vinea 

Panonika. Nagrajenec je dolžan v roku dveh dni od prejema zasebnega sporočila posredovati osebne 

podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko, telefonsko številko) v zasebnem sporočilu na 

Facebook strani Vinea Panonika. Če nagrajenec v zahtevanem roku osebnih podatkov ne bo 

posredoval se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je 

organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo 

tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 
 
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
 
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), 
 
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 
 
- ni izpolnil vseh obveznosti za sodelovanje v nagradni igri (všečkanje objave in Facebook strani 

organizatorja, deljenje objave na svojem profilu, oznake osebe v komentarju) 
 
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane 

nagrajenec, organizator objavi njegovo ime in priimek na spletnih mestih vinea-panonika.si 
 
Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da 

nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej 

nagradni igri. 
 

Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni 

možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo 

osebo. 

 

 
 

http://www.naturasort.com/


5. Odgovornosti organizatorja 
 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
 

- nedelovanje Facebook strani Vinea Panonika in posledice nedelovanja, ne glede na 

razloge za nedelovanje, 
 
- nedelovanje Facebook strani Vinea Panonika, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih 

partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile 

uporabo storitve, 
 

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 
 
- kakršne koli posledice uporabe nagrad. 

 

 
 
7. Varovanje osebnih podatkov 
 
 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in 

za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, 

ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd. Organizator zagotavlja 

varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s 

spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre 

prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih 

podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: 

marketing@vinea-panonika.si. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logatec, 19.5.2021 


