
 

NAGRADNA IGRA – S HELIOS SUNS IN AVTO DEBEVCEM DO SKUTERJA 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Organizator nagradne igre je Avto Debevc d. o. o. Mengeš, PE Trzin, Ljubljanska cesta 15A, 
1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). Njegov partner pri organiziranju nagradne igre je 
Košarkarski klub Domžale, Mestni trg 1, 1230 Domžale (v nadaljevanju partner). 

Organizator nagradne igre zagotovi vse nagrade - brezplačne vikend izposoje testnih vozil 
organizatorja (v nadaljevanju vmesne nagrade) in skuter (v nadaljevanju glavna nagrada), 
partner pa je izvajalec nagradnih iger na domačih košarkarskih tekmah članske ekipe 
partnerja, ki se igrajo v ABA2 ligi v Športni dvorani Domžale (v nadaljevanju dvorana) v 
tekmovalni sezoni 2018/2019.  

POGOJI SODELOVANJA 

2. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.  

K nagradni igri za vmesne nagrade lahko pristopijo vsi obiskovalci domačih košarkarskih 
tekem članske ekipe partnerja v ABA2 ligi v tekmovalni sezoni 2018/2019. Za sodelovanje v 
nagradni igri za vmesne nagrade se obiskovalcem ni potrebno registrirati, ampak bodo 
udeleženci izbrani s strani partnerja na naslednji način: 

Na vsaki domači tekmi članske ekipe partnerja v ABA2 ligi v tekmovalni sezoni 2018/2019 
(razen na zadnji) bodo med koncem 1. četrtine in začetkom 2. četrtine predstavniki partnerja 
med vse obiskovalce naključno vrgli 2 manjši žogici – kdor bo žogico ujel, bo lahko sodeloval 
v nagradni igri za vmesne nagrade. 

K nagradni igri za glavno nagrado lahko pristopijo vsi obiskovalci domačih košarkarskih 
tekem članske ekipe partnerja v ABA2 ligi s kupljeno vstopnico (za posamezno tekmo ali 
sezonsko vstopnico), ki izpolnijo prijavnico ob nakupu karte ter vsi obiskovalci avtomobilskih 
salonov organizatorja v Poslovnih enotah organizatorja v Mengšu in Trzinu, ki v salonu 
izpolnijo prijavnico. 

Obiskovalci se k nagradni igri za glavno nagrado registrirajo tako, da izpolnijo prijavni 
obrazec, ki ga dobijo ob nakupu vstopnice (ali z dokazilom o predhodno opravljenem nakupu 
letne vstopnice partnerja) na blagajni ob vstopu v dvorano na vseh domačih tekmah članske 
ekipe partnerja v ABA2 ligi v tekmovalni sezoni 2018/2019.  



Prijavni obrazec se lahko dobi in izpolni v času trajanja nagradne igre tudi v Poslovnih enotah 
organizatorja v Mengšu in Trzinu. 

Obvezni podatki na prijavnem obrazcu so: ime in priimek, telefonska številka in elektronski 
naslov sodelujočega v nagradni igri. 

Pravilno izpolnjen obrazec se odda v za ta namen pripravljene škatle na vseh zgoraj 
omenjenih lokacijah. Za hrambo prijavnih obrazcev do zaključka nagradne igre in žreba sta 
odgovorna organizator in partner. Tako organizator kot partner se obvezujeta, da bosta vse 
na ta način pridobljene podatke hranila in obravnavala v skladu z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). 

Organizator in partner lahko na ta način pridobljene osebne podatke udeležencev nagradne 
igre uporabljata za obveščanje udeležencev o poteku nagradne igre, kot tudi o ostalih 
dogodkih, povezanih z aktivnostmi partnerja in organizatorja. V primeru, da udeleženci teh 
obvestil ne želijo prejemati, se lahko vedno odjavijo na elektronskem naslovu info@helios-
suns.si.  

Vsak posameznik lahko v igri za vmesne nagrade sodeluje večkrat, v igri za glavno nagrado pa 
lahko posameznik na vsaki domači tekmi članske ekipe partnerja v ABA2 ligi izpolni in odda le 
en prijavni obrazec, v Poslovnih enotah organizatorja pa lahko posamezniki oddajo en 
prijavni obrazec na mesec. 

POTEK NAGRADNE IGRE 

3. člen 

Nagradna igra za vmesne nagrade poteka tako, da se obiskovalca, ki sta ulovila žogici (v 
nadaljevanju tekmovalca), v glavnem odmoru med 2. in 3. četrtino zglasita na igrišču, kjer s 
strani partnerja dobita vsak svojo košarkarsko žogo, ki je namenjena le za nagradno igro in se 
ob kocu igre vrne. Na znak odgovorne osebe partnerja tekmovalca hkrati začneta z igro, in 
sicer je njuna naloga čim prej doseči koš, s tem, da mora biti prvi met obvezno s sredine 
igrišča, naslednji (če prvi ni bil uspešen) mora biti s pozicije košarkarske »trojke«, tretji met 
(če tudi drugi ni bil uspešen) pa mora biti s črte prostih metov. Če tudi tretji met ni bil 
uspešen, lahko tekmovalca za vse naslednje mete uporabljata poljubne pozicije po lastni 
izbiri. Zmagovalec in s tem prejemnik vmesne nagrade je tisti tekmovalec, ki prvi doseže koš 
s katerekoli zgoraj opisane pozicije. Zmagovalci nagradnih iger za vmesne nagrade se 
avtomatično uvrstijo tudi v žreb za glavno nagrado. Zmagovalci nagradnih iger za vmesne 
nagrade so se dolžni takoj po zaključku nagradnih iger fotografirati ob reklamnem panoju 
organizatorja. V primeru, da je dobitnik vmesne nagrade mladoletna oseba, se koriščenje 
vmesne nagrade obvezno prenese na polnoletnega sorodnika ali skrbnika prejemnika 
nagrade, ki ga predlaga dobitnik vmesne nagrade. 

Igro koordinira animator na parketu in uradni napovedovalec v dvorani. 



Nagradna igra za glavno nagrado se izvede tako, da se na zadnji domači tekmi članske ekipe 
partnerja  v ABA2 ligi v sezoni 2018/2019 v glavnem odmoru med 2. in 3. četrtino na igrišču 
javno izvede žreb izmed vseh pravilno oddanih prijavnih obrazcev za sodelovanje v nagradni 
igri za glavno nagrado. Vse pravilno izpolnjene prijavnice se namesti v zatemnjen boben, iz 
katerega predstavnik organizatorja ali partnerja izžreba eno prijavnico. Glavno nagrado 
prejme na ta način izžreban posameznik, ki je izpolnil prijavnico. Če je dobitnik glavne 
nagrade prisoten na žrebanju, se je dolžan takoj po prejemu nagrade zglasiti na igrišču, kjer 
mu predstavnik organizatorja ali partnerja izroči glavno nagrado, hkrati pa se izvede tudi 
fotografiranje dobitnika ob glavni nagradi ter panoju organizatorja.  Za prevzem nagrade 
mora nagrajenec predložiti osebni dokument, iz katerega bodo razvidni njegovi osebni 
podatki. V primeru, da je dobitnik glavne nagrade mladoletna oseba, se glavno nagrado 
podeli polnoletnemu sorodniku ali skrbniku dobitnika glavne nagrade, ki ga predlaga 
dobitnik glavne nagrade. 

Če dobitnik glavne nagrade v dvorani ni prisoten, se ga o prejemu nagrade obvesti preko 
elektronskega naslova, ki ga je podal na prijavnem obrazcu. Rok za prevzem nagrade v 
Poslovni enoti organizatorja v takem primeru je 60 dni po poslanem obvestilu, nagrajenec pa 
mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, iz katerega bodo razvidni njegovi 
osebni podatki. V primeru, da je dobitnik glavne nagrade mladoletna oseba, se glavno 
nagrado podeli polnoletnemu sorodniku ali skrbniku dobitnika glavne nagrade, ki ga 
predlaga dobitnik glavne nagrade. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

4. člen 

Nagradna igra se prične 3.10.2018 (prva domača tekma članske ekipe partnerja v ABA2 ligi v 
sezoni 2018/2019) in zaključi 13.3.2019 (zadnja domača tekma članske ekipe partnerja v 
ABA2 ligi v sezoni 2018/2019). 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje 
sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov, si organizator in 
partner pridržujeta pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrneta ali ga iz 
nagradne igre izključita. 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ali partner ugotovita, da: 

 udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 
 je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 
 udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil 

pravočasno; 



 če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade ali je ne prevzame, organizator ali 
partner presodita, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

Vsi nagrajenci s prevzemom nagrade podajajo nepreklicno soglasje k sodelovanju z 
organizatorjem in partnerjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. 
objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, 
socialnih omrežjih) organizatorja in partnerja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. 
plačila. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti in nasprotovati kakršnemu koli 
načinu uporabe ali oblike gradiva. 

NAGRADE 

5. člen 

Posamezni udeleženec nagradne igre za vmesne nagrade lahko prejme le eno vmesno 
nagrado. Če je udeleženec vmesno nagrado že dobil, ne more več sodelovati v nagradnih 
igrah za nadaljnje vmesne nagrade. 

Vse vmesne nagrade so v obliki brezplačnih vikend voženj testnih vozil organizatorja. Vsi 
dobitniki vmesnih nagrad se morajo za koriščenje nagrad vnaprej dogovoriti z 
organizatorjem. Dobitniki vmesnih nagrad krijejo vse stroške goriva, ki jih bodo imeli s 
koriščenjem nagrade. 

Glavna nagrada nagradne igre je skuter, ki ga brezplačno poklanja organizator, ki tudi krije 
obveznost plačila akontacije dohodnine od nagrade večje vrednosti. 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje 
osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD 

6. člen 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre za vmesne nagrade ter 
žrebanja za glavno nagrado skrbijo predstavniki organizatorja in partnerja. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 

7. člen 



Organizator in partner kot upravljavca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost udeležencev 
nagradne igre in se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne 
igre, ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR). 

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre osebnih podatkov udeležencev 
organizator in partner ne bosta posredovala tretjim osebam. 

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

8. člen 

Organizator in partner si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne 
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 Spletnih straneh ali socialnih omrežjih organizatorja ali partnerja. 

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v 
zvezi z nagradno igro se naslovijo na elektronski naslov: info@helios-suns.si 

 

Domžale, 2.10.2018 

 

Organizator: 

Avto Debevc, do.o., Mengeš 
PE Trzin 

Partner: 

Košarkarski klub Domžale 


