
 
 

 

 

 

 

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ZA 

BREZPLAČNE PRIJAVNINE NA 13. DM TEK ZA ŽENSKE  

 

Datum: april 2018 

 
 

Nagradna igra za brezplačno startnino 

 

Med vsemi tekačicami 13. dm teka za ženske, ki se prijavijo preko spletne prijavnice in 

opravijo nakup prijavnine preko spleta, enkrat tedensko izžrebamo dve nagrajenki, ki 

prejmeta povračilo plačane startnine v obliki dm darilne kartice. 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Organizator nagradne igre »Brezplačna startnina« (v nadaljevanju: nagradna igra) je 

podjetje Pristop d. o. o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

organizator). Nagradna igra traja od 4. 4. 2018 do 21. 5. 2018 do 12. ure. Namen 

nagradne igre je promocija spletnih prijav na 13. dm tek za ženske.  

 

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI 

V nagradni igri, ki poteka na spletni strani dm teka za ženske www.tekzazenske.si (v 

nadaljevanju: spletna stran), lahko sodelujejo fizične osebe, ki se strinjajo s splošnimi 

pogoji 13. dm teka za ženske. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so 

zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.  

 

3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

V nagradni igri sodeluje vsak, ki se v času trajanja nagradne igre uspešno prijavi na 13. 

dm tek za ženske preko spletne prijavnice. Uspešna prijava pomeni, da se prijavi preko 

spletne prijavnice in uspešno poravna prijavnino preko spleta. Uspešna prijava je 

zaključena tako, da posameznik na svoj elektronski naslov prejme potrditveni mail s 

potrdilom o prijavi ter računom. Spletna prijavnica je na voljo na: 

https://prijava.tekzazenske.si 

  



 
 

 

 

 

 

 

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji 

sodelovanja. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.  

 

4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD  

Nagradni sklad: 22x povrnjena prijavnina v obliki dm darilne kartice z naloženo 

vrednostjo, ki jo je posamezna tekačica plačala. 

 

Organizator bo med vsemi uspešno prijavljenimi preko spletne prijavnice enkrat 

tedensko (vsak ponedeljek) izvedel žreb in izžrebal dva nagrajenca. Žreb nagrajencev 

bo potekal vsak ponedeljek v času trajanja nagradne igre, nagrajenci pa bodo objavljeni 

v roku 3 dni po žrebu. 

 

Cena prijavnine: 

PREDPRIJAVA:  

 Cena v predprijavi = 25,6 EUR  

 Časovno obdobje: 4.4. – 4.5. 

REDNA CENA:  

 Redna cena = 32 EUR 

 Časovno obdobje: 5.5. – 19.5. 

 

V žrebanje bodo vključeni vsi, ki se v času trajanja nagradne igre uspešno prijavijo na 

13. dm tek za ženske preko spletne prijavnice. Žreb bo izveden v poslovnih prostorih 

organizatorja. 

Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli na svoj elektronski naslov, ki so ga zapisali 

v procesu prijave na 13. dm tek za ženske.   

 

Nagrajenci bodo poimensko izpostavljeni na uradni Facebook strani dm tek za ženske. 

 

V roku treh dni po obvestilu mora nagrajenec na elektronski naslov 

prijava@tekzazenske.si poslati svoje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj 

pošte in e-naslov. Nagrajencem bomo poslali dm darilne kartice po pošti na podan 

naslov na dan 31. 5. 2018. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, mu 

organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno 

protivrednost ali za druge izdelke.  
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5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV  

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov 

vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). 

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni 

igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje 

uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje 

o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge namene neposrednega trženja. 

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v 

prejšnjem stavku, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi 

izvedbe nagradne igre ali za namene neposrednega trženja. Sodelujoči lahko od 

organizatorja kadarkoli prek e-naslova prijava@tekzazenske.si zahtevajo, da v 10 

delovnih dneh od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za 

namene neposrednega trženja. 

 

6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične 

ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre 

bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani. Organizator ne 

prevzema nikakršne odgovornosti za: 

- nedelovanje e-naslova prijava@tekzazenske.si in posledice nedelovanja, ne glede na 

razloge, 

- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, 

- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.  

 

Za dodatne informacije lahko pišete na prijava@tekzazenske.si 

Ljubljana, 4. 4. 2018 


