
PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Superge za 1 EUR« 

 

1. KDO JE ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Nagradno igro organizira podjetje Shoebox Alpe-Adria d.o.o. (v nadaljevanju »organizator«), 

Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, kot lastnik Facebook strani/profila Office Shoes 

Slovenia. 

 

2. IME, TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se imenuje Superge za 1 EUR in bo potekala na Facebook strani/profilu Office 

Shoes Slovenia, z namenom promocije blagovnih znamk in ponudbe. 

 

Nagradna igra bo potekala v obdobju med 15. 3. 2021 in 22. 3. 2021 in poteka samo na ozemlju 

Republike Slovenije. 

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo: 

- všečkali objavo 

in 

- v komentar pod objavo objavili svojo fotografijo, na kateri bo viden logotip trgovin Office 

Shoes fotografiran na jumbo plakatu, na vhodu v trgovino, na tiskani reklami. 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let), morajo imeti za sodelovanje v nagradni 

igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.  

V nagradni igri je prepovedano sodelovati s tujimi podatki. V primeru, da skrbnik opazi zlorabo 

strani s strani enega ali več uporabnikov, bodo ti uporabniki brez opozorila izključeni iz 

tekmovanja in njihova vsebina bo izbrisana.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci podjetja Shoebox 

Alpe-Adria d.o.o. in njihovi ožji družinski člani. 

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po 

Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so 

kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti točne osebne podatke (ime in 

priimek, naslov stalnega prebivališča in svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 2 dni 

od prejema obvestila o osvojitvi nagrade. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne 

posreduje v zahtevanem roku, od organizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. 

Organizator je v tem primeru (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni 

podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je 

nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega 

starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne 

koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam. 

4. NAGRADA 

Predmet nagrade je pridobitev pravice do nakupa 1 para obutve po lastni izbiri za 1,00 EUR v 

okviru navedenih blagovnih znamk: Converse, Lacoste, Puma, Skechers ali Vans. 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado in ni prenosljiva.  

 

Nagrajenec je upravičen do nagrade, v kolikor izpolnjuje vsa Pravila in pogoje nagradne igre. 

 



 

5. PREVZEM NAGRADE 

Nagrajenec se mora v roku 48 ur oglasiti preko zasebnega sporočila na Facebook strani, preko 

katere mu je bilo sporočilo o prejemu nagrade posredovano. V kolikor se nagrajenec v tem roku 

ne javi organizatorju, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se žreb ponovi. 

 

Nagrado lahko nagrajenec prevzame v katerikoli poslovalnici Office Shoes v Republiki Sloveniji, 

po predhodnem dogovoru z organizatorjem. 

 

Čas prevzema oziroma unovčitve nagrade je 2 meseca od žreba.  

 

Za prevzem nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom. 

 

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan podpisati izjavo, ki mu jo predloži zaposleni v 

poslovalnici, v kateri bo nagrado prevzel, s katero izjavlja, da je nagrado prejel. 

 

Mladoletni, tj. osebe mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno 

soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. 

 

6. ŽREBANJE NAGRADE IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCA 

Po zaključku nagradne igre, bomo 23. 3. 2021 izžrebali enega (1) nagrajenca nagradne igre, ki 

bo s prejemom nagrade pridobil pravico do nakupa 1 para obutve za 1,00 EUR v okviru 

navedenih blagovnih znamk: Converse, Lacoste, Puma, Skechers ali Vans (glej »nagrada«).  

 

Žreb bo na sedežu organizatorja. 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 

komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.  

 

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko zasebnega sporočila na svoji Facebook 

strani/profilu. 

 

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča. 

 

7. VAROVANJE PODATKOV 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, 

obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov.  

 

Organizator si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v 

marketinške namene in se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, 

popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih 

osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: 

info@shoebox.si. 

 

8. KONČNE DOLOČBE 

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in 

pravila Facebook skupnosti. 

mailto:info@shoebox.si


Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook 

skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za 

kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani/profilu. 

Nagradna igra ni na noben način sponzorirana ali povezana direktno s Facebook-om. 

 

Sodelujoči v nagradni igri razumejo, da je organizator nagradne igre lastnik Facebook 

strani/profila Office Shoes Slovenia, ne družba Facebook, ki se uporablja le kot platforma za 

komuniciranje nagradne igre. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni 

Facebook, temveč organizator. Prav tako je za vsebino nagradne igre odgovoren izključno 

organizator in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z 

nagradno igro. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako 
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 
 
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z 
objavami na Facebook strani/profilu. 
 
Tekmovanje je mogoče prekiniti le v primeru višje sile, o čemer bodo udeleženci takoj obveščeni 

s pisno objavo na Facebook strani/profilu Office Shoes Slovenia. 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@shoebox.si. 

 

Ljubljana, 15. 3. 2021 

Shoebox Alpe-Adria d.o.o. 
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