PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE Nelipot – darilni paket Sanktus
(v nadaljevanju »pogoji nagradne igre«)

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI
1.1 Organizator nagradne igre je družba Kompas Shop d. d., Šmartinska cesta 52, 1000
Ljubljana ID za DDV SI2688436 (v nadaljevanju Kompas Shop d. d. oz. organizator).
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana,
podprta ali organizirana s strani družabnega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih
daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak družba Kompas Shop d. d. kot upravljalec
Kompas Shop Slovenija Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren
organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z
nagradno igro.
1.3 Nagradna igra bo potekala v obdobju od 27. 5. 2015, od 11.00 ure, do 31. 5. 2019 do
23:59. Nagradna igra je sestavljena iz enotnega igralnega obdobja.
1.4. Izbor nagrajencev bo izveden v roku petih (5) delovnih dni po zaključku igralnega
obdobja.
1.5 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljene na spletni
strani https://sl-si.facebook.com/kompasshop. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli
spremeni pravila nagradne igre.

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE
2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
2.2 V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem družbe Kompas Shop
d. d. kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Osebe, mlajše
od 18 let, za sodelovanje v nagradni igri potrebujejo pisno soglasje staršev ali skrbnikov.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE
3.1 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi
pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse
pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za
sodelovanje v nagradni igri.
3.2 Razen oseb, navedenih v točki 2.2. pravil te nagradne igre, lahko v nagradni igri sodeluje
vsaka fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, s tem da:

- dokonča vsaj eno igro »Nelipot darilni paket Sanktus« v času trajanja nagradne igre,
- se strinja, da lahko organizator nagradne igre komentar (glej točko 3.3.), ki je deležen
nagrade, brez omejitev uporablja v promocijske namene,
3.3 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na aplikacijski strani Facebooka izvede
sledeče dejanje:
glede na navodila v objavi s pozivom k nagradni igri v sam komentar ob tem pozivu k
nagradni igri (oznaka: darilni paket Nelipot ) ali na časovnico https://slsi.facebook.com/kompasshop napiše komentar, zakaj si želi prejeti Nelipot dezodorant.
V izboru bodo upoštevani vsi komentarji, ki bodo objavljeni pod objavo do petka, 31. 5. 2019
do 23:59 Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar vsakič z novim
komentarjem, nagrado kljub več komentarjev pa lahko prejme zgolj enkrat (1x).
3.4 Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne objavi oziroma
izbriše morebitne neprimerne, žaljive ali kakorkoli sporne komentarje.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE
4.1 Udeleženci, ki so uspešno zaključili igro, sodelujejo v nagradnem izboru. Nagradni izbor
bo izveden v prostorih podjetja Kompas Shop in ne bo javen. Izvedla ga bo v ta namen
imenovana 2-članska komisija.
Komisija bo po svoji presoji izbrala pet (5) komentarjev, ki bodo po njenem mnenju najbolj
izvirni in zanimivi in bodo prikazovali v nagradni igri predpisano tematiko.
4.2 V nagradnem izboru bosta dodatno izbrana dva (2) rezervna nagrajenca, ki bosta nagrado
prejela v primeru, da se bodo nagrajenci odpovedali nagradi, bodo izključeni ali pa ne bodo
izpolnili vseh pogojev nagradne igre.
4.3 Kompas Shop d. d. bo nagrajence o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku petih (5)
delovnih dni po izboru na časovnici https://sl-si.facebook.com/kompasshop oziroma pod
komentarjem ali objavo izbranega nagrajenca. Istočasno bodo nagrajenci pozvani, da se javijo
v inbox https://sl-si.facebook.com/kompasshop v roku treh (3) delovnih dni ter pošljejo
sporočilo z imenom, priimkom in naslovom, kamor jim bo družba Kompas Shop d. d. poslala
nadaljnja pisna navodila za prevzem nagrade.
4.4. Kompas Shop d. d. bo nagrajencem na njihov posredovani naslov poslal:
- vprašalnik o osebnih podatkih;
- obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade« (v primeru, da je nagrajenec mladoletna
oseba, morajo soglasje k prevzemu nagrade podati tudi njeni zakoniti zastopniki).
Izpolnjene in podpisane dokumente morajo nagrajenci posredovati s priporočeno pošto na
naslov Kompas Shop d. d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:

marketing@kompas-shop.si najpozneje v roku treh (3) delovnih dni od prejema navedenih
obrazcev.
4.5. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 4.4. pravil nagradne igre, bo Kompas
Shop d. d. nagrajence v roku desetih (10) delovnih dni obvestil o načinu prevzema nagrade.
4.6. V primeru, da se nagrajenec v roku treh (3) delovnih dni od vročitve obvestila o prejemu
nagrade ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo
udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se
nagrada podeli rezervnemu izbranemu nagrajencu po enakem postopku, organizatorja pa se
razreši vsakršnih obveznosti do prvega nagrajenca.
4.7. Nagrajenci bodo objavljeni na portalu https://sl-si.facebook.com/kompasshop v roku
petih (5) delovnih dni po izvedenem izboru. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec
strinja z objavo njegovega imena in priimka v okviru nagrajencev te nagradne igre. To
soglasje se lahko kadarkoli prekliče brez vpliva na sodelovanje v nagradni igri ali pravice do
nagrade.
4.8. Družba Kompas Shop d. d. bo nagrajencem izročila nagrade v roku dvajsetih (20)
delovnih dni od datuma prejema popolnih podatkov navedenih v točki 4.4. pravil nagradne
igre.

5. NAGRADE NAGRADNE IGRE
5.1 Kompas Shop d. d. bo v okviru te nagradne igre podelil pet (5) nagrad.
Nagrade so naslednje:
– 5 x darilni paket SANKTUS v vrednosti 11,99 EUR. Darilni paket vsebuje dezodorantno
kremo Sanktus s svežim vonjem mandarine in breze ter naraven šampon za umivanje las
DIVEN
5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar.
5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
5.4 Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado,
nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru, opisanem v točki 2.5. in v primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v
nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da kršitelje/sodelujoče izključi iz nagradne igre
brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke
(npr. hacker tools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo
manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez

njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Sodelovanje preko društev nagradnih
iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni
dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se nagrajencem lahko
naknadno odvzamejo nagrade ali zahtevajo nazaj že izplačane oz. izročene nagrade. V
primeru, da naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, lahko
družba Kompas Shop d. d. od navedene osebe zahteva denarni znesek v višini vrednosti
izročene nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v
nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim
ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni
odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali
računalnikov. Sodelovanje je na lastno odgovornost.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje
osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in promocijske namene, navedene v točki
3 in 4.5. teh pogojev nagradne igre.
Kompas Shop d. d. se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam brez privoljenja udeleženca.
Objavljene komentarje, ter druge osebne podatke v okviru nagradne igre »Nelipot, darilni
paket Sanktus » lahko udeleženci kadarkoli po koncu izvedene igre sami umaknejo s
časovnice https://sl-si.facebook.com/kompasshop. V kolikor komentar umaknejo v času
potekanja nagradne igre, se šteje, da se iz nagradne igre umikajo.

