Akcija V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ZBIRANJA FOTOGRAFIJ
ZA OBDOBJE OD 16. OKTOBRA 2016 DO 15. OKTOBRA 2017
UVODNE DOLOČBE
Pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri zbiranja fotografij z vrhov Krkinih planinskih poti
(v nadaljevanju nagradna igra). Organizatorica nagradne igre je KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka
cesta 6, 8501 Novo mesto (v nadaljevanju Krka).
POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 17. oktobra 2011 do preklica, ki bo objavljen na Krkini spletni strani
www.krka.si.
SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe – pohodniki, ki v okviru nagradne igre pošljejo svoje
fotografije z vrhov Krkinih planinskih poti.
Pohodnik mora zbrati 8 fotografij z različnih vrhov, ki jih je osvojil v okviru akcije V skrbi za vaše
zdravje skupaj osvajamo vrhove, in jih poslati na naslov KRKA, d. d., Novo mesto, Služba za odnose
z javnostmi, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto ali na e-naslov planinske.poti@krka.si. Pošiljka
mora obvezno vsebovati tudi ime in priimek pohodnika, polni naslov in telefonsko številko.
Če v nagradni igri sodelujejo mladoletne osebe, mora strinjanje s sodelovanjem s podpisom potrditi
zakoniti zastopnik ali skrbnik.
NAGRADE
Krka z nahrbtnikom nagrajuje osebe, ki pošljejo 8 različnih fotografij z 8 različnih vrhov, ki so jih
osvojile v okviru akcije V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove.
Pošiljke, v katerih niso navedeni vsi zahtevani podatki (ime in priimek pohodnika, polni naslov in
telefonska številka), se ne upoštevajo.
Na fotografiji je poleg pohodnika, ki sodeluje v nagradni igri, lahko samo še ena oseba. Pohodnik
mora biti označen. Skupinske fotografije se ne upoštevajo.
Pohodnik mora biti na fotografiji prepoznaven, jasno razvidno pa mora biti tudi, za kateri vrh gre
(videti se mora koča, vsaj njen prepoznavni del). Z Viševnika in Grmade velja fotografija ob Krkinem
žigu.
PREVZEM NAGRAD
Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Če je dobitnik mladoletnik, mora zakoniti
zastopnik ali skrbnik podpisati izjavo, da se strinja s prejemom nagrade.
Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.
Fotografije, ki jih Krka prejme v fizični obliki po pošti, se nagrajencu vrnejo skupaj z nagrado.

DAVKI OD NAGRAD
Če vrednost posamezne nagrade presega 42 EUR oz. seštevek vseh od Krke prejetih nagrad presega
84 EUR v koledarskem letu, Krka v skladu z veljavnimi predpisi obračuna akontacijo dohodnine,
prejemnik pa mora pred prejemom nagrade Krki sporočiti svojo davčno številko in davčno izpostavo.
VAROVANJE PODATKOV
Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki pošljejo osebne podatke Krki, se strinjajo, da se ti podatki hranijo
v Krki in se uporabljajo za obveščanje o novostih v Krki.
Pridobljene osebne podatke bo družba Krka skrbno varovala in uporabljala samo interno. Varstvo
osebnih podatkov je zagotovljeno po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
Sodelujoči lahko soglasje za uporabo svojih osebnih podatkov v prej navedeni namen kadarkoli
prekliče, in sicer tako, da pošlje zahtevo po izbrisu iz zbirke osebnih podatkov na e-naslov
planinske.poti@krka.biz.
KONČNE DOLOČBE
Pravila veljajo med trajanjem akcije zbiranja fotografij s planinskih poti in se hranijo v Pravni službi
Krke.
Če pride do kakršnegakoli spora ali nejasnosti, ta pravila prevladajo nad vsemi drugimi objavami,
bodisi v tiskani, elektronski ali kateri drugi obliki.
Krka kot organizatorica lahko kadarkoli spremeni pravila.

