PRAVILA NAGRADNE IGRE TRIGLAV MET S
SREDINE ALI TRIGLAV SEDEŽA NA TRIBUNI
URADNA PRAVILA in POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI TRIGLAV
MET S SREDINE ALI TRIGLAV SEDEŽA NA TRIBUNI

Organizator nagradne igre Met s sredine je Košarkarski klub Cedevita Olimpija (v
nadaljevanju: Organizator), Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI
37511483, v sodelovanju s pokroviteljem Organizatorja, Zavarovalnica Triglav d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI 80040306 (v nadaljevanju:
Pokrovitelj)

1. Trajanje in kraj izvedbe nagradne igre:
Nagradna igra bo trajala v obdobju od 24.10.2021 do 30.06.2022, pri čemer bo njeno
izvajanje omejeno na domače košarkarske tekme Organizatorja, v Ligi Aba in Eurocup
7Days, ki se bodo odvijale v Areni Stožice na naslovu Vojkova cesta 100, 1000

Ljubljana, Slovenija, po predhodno objavljenem razporedu na spletni strani
Organizatorja www.cedevitaolimpija.com in na uradnem Facebook profilu
Organizatorja, pri čemer nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook,
slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook
ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni
povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v
nagradni igri, se posredujejo Organizatorju oz. pokrovitelju in ne družbi Facebook.

2. Namen nagradne igre
Nagradna igra se prireja z namenom promocije Pokrovitelja in Organizatorja.

3. Pogoji sodelovanja
Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so prisotni na posamezni košarkarski tekmi in
izpolnjujejo pogoje določene s temi pravili in pristopijo k sodelovanju v nagradni igri v
času njenega trajanja. Za pristop k ogledu košarkarske tekme je potrebno spoštovati
vsakokrat veljavne akte oblastnih organov, ki so sprejeti z namenom zajezitve
nalezljive bolezni COVDI-19. V primeru nespoštovanja aktov oblastnih organov, ima
Organizator pravico zavrniti vstop na tekmo udeležencem, kljub kupljeni vstopnici, v
kolikor ne izpolnjujejo vsakokratnih pogojev za udeležbo na prireditvah, ki so zapisani
v aktih oblastnih organov.
Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s
sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so osebni podatki le njegovi lastni osebni
podatki, ter da se strinja s temi pravili.
Udeleženec pri nagradni igri lahko sodeluje samo enkrat, v celotnem obdobju trajanja
nagradne igre. V tekmovanju ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci kluba
(in njihovi ožji družinski člani), igralci registrirani igralci pri Košarkarski zvezi Slovenije
starejši od 18 let.

4. Organizacija in način sodelovanja v nagradni igri
Nagradna igra poteka v Dvorani Arena Stožice na vseh vnaprej dogovorjenih domačih
tekmah KK Cedevita Olimpija (20 tekem), kot to določa 1. točka teh pravil.
Za pristop k nagradni igri je pogoj ujeta majica, ki jo sodelujoči lahko ujame med
odmorom po zaključku prve četrtine tekme, ko jo na tribuno vrže maskota KK Cedevite
Olimpije – Zmajček Oli. Po tem, ko udeleženec ujeme majico sodelujoči lahko pristopi

k izvajanju meta iz sredine igrišča oz. iz sedeža na tribuni, posebej označenega za to
igro, če razmere ne omogočajo meta iz sredine igrišča. V primeru, ko majico ujameta
dva udeleženca, se šteje, da je majico ujel tisti, ki se jo prvi dotakne. V primeru, ko
tega ni mogoče določiti, Organizator organizira žreb in pri metu sodeluje izžrebani
sodelujoči. Tekmovalec NE MORE izbrati druge osebe, da bo tekmovala namesto
njega!
Izbrani tekmovalec je dolžan dokazati, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni
igri (starost, ni registriran igralec pri Košarkarski zvezi Slovenije). Če pogojev za
sodelovanje ne izpolnjuje, si organizator pridržuje pravico, da izbere novega
tekmovalca, na enak način kot je to predhodno določeno (z ujetjem majice).
Izbrani tekmovalec bo ob polčasu imel na voljo 1 (z besedo: en) met, da zadane koš
izza črte na sredini igrišča ali iz za to posebej označenega Triglav sedeža na tekmah,
če razmere ne omogočajo meta iz sredine igrišča.
Tekmovalec ne bo smel vaditi, ne bo imel poizkusnega, kvalifikacijskega ali testnega
meta, met bo opravil prvič in edinkrat, ko bo dejansko na vrsti nagradna igra, v odmoru
ob polčasu tekme.
Za osvojitev nagrade bo moral tekmovalec v enem poizkusu zadeti koš, izza črte na
sredini igrišča, ki je po propozicijah in košarkarskih pravilih oddaljena od koša 14 m ali
za to posebej označenega Triglav sedeža na tribuni (če razmere ne omogočajo meta
iz sredine igrišča), ki je od koša oddaljen 14 m. Koš je v skladu s košarkarskimi pravili
in stoji na višini 305 cm.
Izbor tekmovalca ter met na koš, bosta posneta za potrebe verifikacije morebitnega
dokazovanja (ne)skladnosti s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri Triglav met s
sredine ali Triglav sedeža na tribuni ter za promocijske namene Organizatorja,
časovno in teritorialno neomejeno, s čimer se sodelujoči izrecno strinja.

5. Nagrada
V primeru, da tekmovalec zadane koš z metom iz sredine igrišča ali za to posebej
označenega Triglav sedeža na tribuni kot to določajo ta pravila pri čemer mora žoga iti
skozi obroč koša, je upravičen do nagrade. Nagrado podarja Organizator v
sodelovanju s Pokroviteljem. Nagrajencu Organizator na licu mesta izvajanja nagradne
igre preda ček.
Posamezna fizična oseba lahko osvoji le eno nagrado tj. v primeru, da bi na katerikoli
naslednji tekmi, oseba, ki je že zadela nagrado ponovno ujela majico, ta prijava v

nagradni igri ne bo upoštevana in sodelujoči ne bo mogel več sodelovati v nagradni
igri.
Nagrada vsebuje: Bon v bruto vrednosti 5.000 EUR, ki bo zmanjšana za vrednost
akontacije dohodnine, ki jo bo v imenu nagrajenca poravnal Organizator, kot to določa
6. člen. Za izplačilo nagrade, mora sodelujoči Organizatorju oddati vse potrebne
podatke za izplačilo nagrade in sicer ime, priimek, točen naslov in davčno številko.
Vrednostni bon se lahko podeli na vsaki tekmi.
Za prevzem nagrade bo nagrajenec podpisal in izpolnil izjavo z vsemi potrebnimi
podatki za uspešno izplačilo nagrade (ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno
izpostavo in davčno številko, podatki o TRR). Po potrebi se z dobitnikom nagrade
podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. V primeru, da bi Organizator
za izplačilo potreboval še kakšne dodatne podatke, jih bo nagrajenec posredoval
Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila s strani Organizatorja, v primeru, da
podatkov ne sporoči, Organizator ni dolžan izplačati nagrade.
Nagrajenec se zaveda vseh davčnih posledic prejema/prevzema nagrade in lahko, če
se tako odloči, nagrade ne prevzame. V tem primeru Organizator nagrade ne podeli,
nagrajenec pa Organizatorju posreduje izjavo s katero se nagradi odpove.

6. Davki in akontacija dohodnine
Organizator nagradne igre bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti
denarne nagrade (5.000 EUR) obračunal in plačal akontacijo dohodnine ter nagrajencu
izplačal nagrado zmanjšano za akontacijo dohodnine.
V skladu z določili Zakona o dohodnini se nagrade uvrščajo med druge dohodke. V
davčno osnovo posameznika pa se ne všteva vrednost nagrade oz. dobitka v nagradni
igri, ki ni igra na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če
vrednost dobitka ne presega 42 evrov. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne
dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.
Za morebitne druge davčne obveznosti Pokrovitelj in Organizator ne odgovarjata in je
zanje odgovoren nagrajenec.

7. Odgovornost
Organizator in Pokrovitelj ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno
koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se
sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator
lahko odpove nagradno igro, kar sporoči preko ustreznih medijev, pri čemer se kot
ustrezna objava smatra objava na spletni strani Organizatorja ali na uradnem
Facebook profilu Organizatorja. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za
nastalo škodo.

8. Prenehanje obveznost
S trenutkom prevzema nagrade, oziroma po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali
izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika.
Organizator in Pokrovitelj ne nosita kakršnihkoli stroškov povezanih s prevzemom
nagrade, kot npr. vendar ne izključno stroškov taks, davčnih ali dajatev, ki bi izvirali iz
pridobitvijo nagrade in gredo v breme sodelujočemu.

9. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili
nagradne igre in se hkrati tudi zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s temi pravili.
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://cedevita.olimpija.com/ in
na družbenih kanalih Pokrovitelja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo
ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani,
elektronski ali katerikoli drugi obliki.

10. Uporaba osebnih podatkov
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov in lastne
podobe (ime in priimek, kraj) na spletnih straneh Organizatorja in Pokrovitelja.
Podatki nagrajencev v nagradni igri se obdelujejo, če s temi pogoji ni določeno
drugače, na podlagi sprejema teh pravil, pri čemer je podlaga za obdelavo točka (b) 1.
odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Kdor sodeluje v nagradni igri,
je s temi pravili seznanjen, da se zbrani osebni podatki hranijo pri organizatorju
nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podelijo nagrade. Podatki se bodo hranili
zgolj zaradi nagradne igre (organizacija in izvedba nagradne igre, podelitev nagrade,
davčna obdelava) in se bodo takoj po podeljenih nagradah izbrisali, razen za potrebe

izpolnjevanja davčnih predpisov v povezavi z akontacijo dohodnine. Evidenco
nagrajencev hrani organizator Košarkarski klub Cedevita Olimpija.
Nagrajenci v nagradni igri lahko kadarkoli prekličejo in zahtevajo seznanitev, popravek,
izbris osebnih podatkov tako, da svojo zahtevo pošljejo po pošti na naslov Košarkarski
klub Cedevita Olimpija, Vojkova cesta 100, Ljubljana ali pošljejo elektronsko sporočilo
na e-naslov: mail@cedevita.olimpija.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost
obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Nadzor nad varstvom osebnih
podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS.

12. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator nagradne igre v sodelovanju s
Pokroviteljem. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator in Pokrovitelj zavezujeta,
da si bosta prizadevala za njihovo odpravo v čim krajšem času in o tem obvestil
udeleženca v nagradni igri.

13. Končne določbe
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 klubskem Facebook
profilu. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na
mail@cedevita.olimpija.com (s pripisom za Triglav met s sredine ali Triglav sedeža na
tribuni).

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo spore iz te nagradne igre reševale
sporazumno, v nasprotnem primeru pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani
z uporabo slovenskega prava. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 21. oktober 2021

