PRAVILA NAGRADNE IGRE, KI POTEKA V ČASU OD 5. 6. 2017 DO 28. 11. 2017 V
SPLETNIH IN TISKANIH MEDIJIH ZBORNICE ZVEZE TER NA SVEČANEM
KONGRESU ZBORNICE - ZVEZE

1. Organizator nagradne igre je Avtohiša Kranj, d.o.o., Ljubljanska Cesta 22,
4000 Kranj (v nadaljevanju Avtohiša Kranj). Avtohiša Kranj pripravlja
nagradno igro v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije
– Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zbornica Zveza).
2. Nagradna igra poteka od 5. 6. do 28. 11. 2017 v spletni in tiskani reviji Utrip,
na lokaciji kongresa na Brdu pri Kranju, na Facebook strani Avtohiše Kranj in
na Facebook strani Zbornice - Zveze ter na krovnem spletnem portalu
Zbornice - Zveze.
3. Kupon za sodelovanje je mogoče v času nagradne igre pridobiti v tiskanem
oglasu o nagradni igri v reviji Utrip in na spletni objavi oglasa nagradne igre v
digitalni ediciji revije Utrip, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze.
4. V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo vsi, ki oddajo na spletni link
digitalne edicije revije Utrip v celoti izpolnjen kupon (ime in priimek, naslov,
telefon, email, podpis, št. članske izkaznice) oziroma tisti, ki na Zbornico –
Zvezo po pošti posredujejo v celoti izpolnjen kupon iz revije Utrip oziroma v
celoti izpolnjen skeniran kupon posredujejo na elektronski naslov Zbornice –
Zveze. Sodelujejo lahko aktivni člani Zbornice – Zveze s poravnanimi
članskimi obveznostmi.
5. V primeru, da je izžreban kupon, ki je nepopolno izpolnjen ali nečitljiv, se
žrebanje ponovi.
6. Nagrado lahko prevzamejo osebe, ki so stare najmanj 21 let in imajo veljavno
vozniško dovoljenje najmanj tri leta. Avtohiša Kranj si pridržuje pravico
preizkusiti vozniške sposobnosti nagrajenca pred izročitvijo nagrade.
7. Zaposleni v Zbornici - Zvezi in Avtohiši Kranj ter njihovi ožji družinski člani v
nagradni igri ne smejo sodelovati.
8. Javno žrebanje nagrad bo v torek, 28. 11. 2017 na svečanem kongresu
Zbornice - Zveze pod nadzorom komisije, sestavljene iz predstavnikov
Zbornice - Zveze in Avtohiše Kranj. Nagrada je 12 mesečni brezplačni najem
novega avtomobila Citroen C3.
9. Nagrajenec bo o prejemu nagrade in načinu prevzema nagrade obveščen po
telefonu oziroma po pošti najkasneje v enem dnevu po žrebanju. Ime
nagrajenca bo objavljeno na spletnih medijih Avtohiše Kranj in Zbornice Zveze ter v reviji Utripu. Vsi sodelujoči z izpolnitvijo kupona soglašajo, da so
v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime in priimek) objavljeni.
Nagrajenec se udeleži tudi slavnostne primopredaje nagrade na zaključni
prireditvi Kongresa 29. 11. 2017.
10. S sodelovanjem v igri sodelujoči dovoli organizatorju Avtohiši Kranj zbiranje,
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z
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zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 86/2004). Avtohiša Kranj
d.o.o. bo osebne podatke uporabljalo za sledeče namene: obveščanje o
nagradi, pošiljanje nagrade, pošiljanje obvestil o ponudbi organizatorja.
11. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini ali zamenjati.
12. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim
dokumentom.
13. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejme pravila nagradne igre in z
njimi soglaša.
14. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi dogodkov višje sile, tehničnih ovir
oz. drugih naravnih dogodkov, ki onemogočijo izvedbo nagradne igre,
nagradno igro preloži. Organizatorja nagradne igre bosta vsako spremembo
objavila v reviji Utrip ali na svojih Facebook straneh.
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