NAGRADNA IGRA LISCA NAGRADNA KRIŽANKA – »REVIJA LISCA PP 2017«
PRAVILNIK IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

1. člen
Podjetje Lisca d.d. je organizator nagradne igre Lisca (v nadaljevanju organizator) – nagradna križanka
(v nadaljevanju nagradna igra), ki je objavljena v reviji »Lisca – pomlad-poletje 2017«, na straneh 6667. Revija Lisca je brezplačna publikacija, na voljo na prodajnih mestih Lisca in v nekaterih izbranih
lokalih. Izid revije je 22. 2. 2017.
2. člen
Nagradna igra traja od 22. 2. 2017 do 15. 6. 2017. Žrebanje nagrajencev je 19. 6. 2017.
3. Člen
Organizator se zavezuje, da bo podelil šest nagrad:
-

1x glavno nagrado – izdelki Lisca ali Cheek by Lisca v vrednosti 200,00 EUR,

-

5x izdelek Lisca ali Cheek by Lisca po izboru nagrajenca,

-

5x kopalna brisača Lisca.

4. člen
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravilno izpolnijo kupon iz revije in ga pošljejo na naslov
organizatorja. Na kupon morajo vpisati geslo nagradne igre, odgovor na zastavljeno vprašanje ter
zahtevane osebne podatke: ime in priimek, naslov – ulica, poštna številka in kraj, elektronski naslov
(po želji), mobilno številko (po želji) in vpišejo tudi kateri izdelek želijo prejeti.
Geslo je sestavljeno iz treh besed, prva beseda 5 črk, druga beseda 2 črki in tretja beseda 5 črk. Za
pravilni odgovor se šteje pravilno vpisanih vseh 12 črk. Sodelujoči mora na zastavljeno vprašanje
odgovoriti, pri čemer lahko odgovori karkoli.
5. Člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni podjetja Lisca d.d. ter njihovi ožji družinski člani.

6. člen
Sodelujoči mora kupon iz revije poslati po pošti na naslov Lisca, d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, s
pripisom Nagradna igra, do 15. 6. 2017. Vsak sodelujoči lahko pošlje največ en kupon. V kolikor pošlje
več kuponov, le-ti ne bodo vključeni v žrebanje. V žrebanje bo vključen en kupon enega pošiljatelja.

7. člen
Sodelujoči s podpisom dovoljuje, da podjetje Lisca njihove osebne podatke vpiše v bazo naročnikov
na e-novice in jih uporablja v različne trženjske namene. V primeru, da je sodelujoči izžreban kot
nagrajenec, s podpisom dovoljuje objavo svojih podatkov v medijih. Uporabo podatkov lahko
kadarkoli prekliče.
8. Člen
Organizator bo 19. 6. 2017 na sedežu podjetja izvedel žrebanje 11 nagrajencev. Seznam nagrajencev
bo najkasneje v 5 dneh po žrebanju objavil na www.lisca.si in na Facebook profilih Lisca in Cheek by
Lisca Official. Organizator bo najkasneje v 10 dneh po žrebanju obvestil nagrajence po navadni ali
elektronski pošti glede prevzema nagrad. Nagrajenec mora organizatorju za prevzem nagrade
najkasneje v 8 dneh posredovati zahtevane osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno številko).
Brez navedenih podatkov predaja nagrade ni mogoča.
Če izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se šteje, da
nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. Če izžrebanec ne izpolni pogojev za
prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini.
9. Člen
Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v
Sloveniji.

Sevnica, 22. 2. 2017

