
Pogoji nagradne igre– »VIP Bratislava 
(v nadaljevanju: pravila) 
 
1. Pogoji sodelovanja 
• V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki se soglašajo s temi pravili. 
• V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne osebe 
• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v družbi CMT d.o.o.  
• CMT d.o.o. si pridružuje pravico do izvajanja trženjskih aktivnosti v skladu s svojo trženjsko politiko. 
• S sodelovanjem posameznik soglaša, da CMT d.o.o. hranijo vse pridobljene podatke ter jih 
obdelujejo oziroma uporabljajo za namene izvedbe nagradne igre in za namene neposrednega 
trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah) vse do preklica. Podrobnosti glede 
obdelave osebnih podatkov sodelujočih in njihovih pravicah v zvezi s tem so določene v splošnih 
pogojih nagradne igre. 
 
 
2. Način sodelovanja  
Sodelovati v nagradni igri je možno tako, da posameznik do 20.11.2018 na Facebook objavi nagradne 
igre v komentar označi vsaj tri osebe, s katerimi želi deliti nagrado. 20.11.2018 bo nato CMT izžrebal 
posameznika, ki prejme nagrado. 
 
5. Podatki in prevzem nagrade 
• Nagrada vključuje: 

• 100% popust na osnovnem aranžmaju v Bratislavi za Collegium novo leto 2018/19 za štiri 
osebe, 

• 4x zapestnica faklutativnih izletov v Bratislavi, 
• 4x VIP na večernih obiskih klubov, 
• najem avtomobila Seat Ibiza pri avtohiši Špan za časovno obdobje 27.12.2018 – 3.1.2019, 
• 4x darilni bon v vrednosti 150€ v Sportini 

• Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je 
pisno navedeno drugače.  
• Podeljevalec nagrade, izvajalec nagradne igre in organizator le-tega je CMT d.o.o.  
• V kolikor zmagovalec nagradne igre zaradi kakršnega koli razloga odkloni nagrado, velja, da se 
nepreklicno odpoveduje nagradi in bo le-ta podeljena drugim. 
 
Vsi sodelujoči v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena in priimka na vseh 
spletnih mestih, ki jih ima v lasti CMT d.o.o.. Tekmovalci soglašajo, da organizator na način, kot je 
izrecno naveden zgoraj, objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve 
nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov podelitve v medijih ter za sodelovanje na javnem 
dogodku organizatorju ni treba plačati nagrajencem. 
 
 
6. Izplačilo nagrad 
• Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno. 
 
7. Hranjenje osebnih podatkov 
Nagrajenec bo obveščen preko Facebook profila, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v 
nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v 
nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot 
upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu 
z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne 
podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih 
kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času 
upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 



popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 
20/98 do 86/2009). 
 
 
8. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad 
Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost organizatorja te nagradne igre. 
Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z 
veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno 
osnovo. 
Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan sporočiti organizatorju potrebne osebne podatke (ime in 
priimek, naslov, davčna številka) na naslov info@collegium.si. V kolikor nagrajenec v navedenem roku 
podatkov ne sporoči, izgubi pravico do prejema nagrade. 
Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, 
od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun 
nagrajenca po stopnji 25%. 
Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme 
nagrajenca. 
 
9. Odgovornost organizatorja 
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator 
ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru 
udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih 
odgovornosti ob koriščenju nagrad. 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna 
in velja za vse udeležence. 
 
10. Pritožbe in reševanje sporov 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator 
zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 
CMT d.o.o. si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V 
kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se družba CMT d.o.o., in tekmovalec dogovorita za uporabo 
slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani. 
 
11. Spremembe pravil in pogojev 
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator 
sodelujoče obveščal z objavami na Collegium Mondial Travel facebook strani. 
 
12. Pošiljanje komercialnih obvestil 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljujejo CMT d.o.o. pošiljanje komercialnih obvestil, 
obveščanje o svojih ponudbah, akcijah,… Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo 
prenehanje pošiljanja reklamnih sporočil, tako da so od pošiljanja odjavijo ali pošljejo pisni zahtevek 
na info@collegium.si. 
 
13. Končne določbe 
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani Collegium Mondial Travel (www.collegium.si). 
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.  
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