PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Ostremu očesu in subtilnemu nosu podariva nova eko dišeča presenečenja!
ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Zavod Zavestna, Kriška vas 194, 1294 Višnja Gora.
TRAJANJE

Nagradna igra poteka od 24.11.2016 do vključno 4. decembra 2016 do 23:59 ure.
ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujejo lahko le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe,
zaposleni pri organizatorju ali ožji družinski člani organizatorja v nagradni igri ne smejo sodelovati.
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri zgolj z enim elektronskim sporočilom, v katerem so
navedeni odgovori. V primeru, da pošlje več e-sporočil, se upošteva tisto, s pravilnim odgovorom.
S poslanim e-sporočilom sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen in se strinja s temi pravili
nagradne igre. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani
www.amonanis.si.
NAGRADE

Podeljene bodo 3 nagrade:
- 3 izdelki z novim vonjem (milo, mazilo za ustnice, zobna pasta)
- 3 izdelki z novim vonjem (milo, mazilo za ustnice, zobna pasta)
- 3 izdelki z novim vonjem (milo, mazilo za ustnice, zobna pasta)
Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve.
Vsak sodelujoči lahko osvoji samo eno nagrado.
ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje bo potekalo 11.11.2016. Dobitniki bodo izžrebani po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo
nadzirala dvočlanska komisija. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja pa ni
mogoča.
DOBITNIKI NAGRAD

Razglasitev treh izžrebancev bo objavljena 11.12.2016 na www.amonanis.si. Dobitniki nagrad bodo o
prejeti nagradi obveščeni na elektronski naslov, s katerim so sodelovali v nagradni igri. Dobitniki nagrad s
sodelovanjem soglašajo, da se njihovo ime in priimek objavijo na omenjeni spletni strani.
PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade morajo za prejem nagrade poslati e-sporočilos podatki (ime, priimek, naslov) v roku 8
dni na www.amonanis.si. Organizator bo dobitnikom po pošti poslal nagrado v roku 3 delovnih dni.
V primeru, da je nagrada vrnjena s pošto na sedež podjetja, se šteje, da se je dobitnik nagradi odpovedal. S
tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do
kakršnegakoli drugega nadomestila.
S trenutkom prevzema nagrade prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.
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 elektronske pošte.
VARSTVO PODATKOV

Organizator se obvezujejo, da bodo podatke obdelovali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do
preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in
registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o
ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja.
Sodelujoči v nagradni igri pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov
www.amonanis.si. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od
prejema zahteve.

