Akcija V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ZBIRANJA ŽIGOV NA
KRKINI KARTICI PLANINSKIH POTI ZA OBDOBJE OD 16. OKTOBRA 2016 DO
15. OKTOBRA 2017
UVODNE DOLOČBE
Pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri zbiranja žigov na Krkini kartici 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 septembra 2009 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 z osebnimi
podatki izpolnijo Krkino kartico in zberejo določeno število Krkinih žigov.
Kartice so bile do konca avgusta 2010 na voljo v planinskih kočah na planinskih poteh, ki jih je
pomagala označiti Krka, in v TERMAH KRKA, d. o. o., Novo mesto (v nadaljevanju Terme Krka), od
takrat dalje pa so na voljo le še na sedežu Krke, v Službi za odnose z javnostmi.
Ko imetnik kartice zbere določeno število žigov ali vse žige, kartico pošlje na naslov KRKA, d. d., Novo
mesto, Služba za odnose z javnostmi, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto.
NAGRADE IN ŽREBANJE
Krka nagrajuje pohodnike, ki pošljejo kartico z določenim številom Krkinih žigov, in sicer za 3, 5, 10 in
15 zbranih žigov. Za vrste nagrad se organizatorica odloči vsako leto posebej.
Med vsemi prispelimi karticami bodo ob svetovnem dnevu hoje izžrebani 3 nagrajenci, ki bodo prejeli
vikend paket v Termah Krka.
V nagradnem žrebanju se upoštevajo vse Krkine kartice, ki bodo prispele v Službo za odnose z
javnostmi od 16. oktobra 2016 do vključno 15. oktobra 2017 do 15. ure. Vsak pošiljatelj Krkine kartice
je ne glede na število prispelih kartic v žrebanju lahko udeležen le enkrat.
Izžrebani nagrajenci (ime in priimek ter kraj bivanja nagrajenca) bodo 16. oktobra 2017 objavljeni na
Krkini spletni strani www.krka.si. O prevzemu nagrade bodo obveščeni po pošti.
Žrebanje se v prisotnosti komisije izvede računalniško. O žrebanju se vodi zapisnik, ki mora vsebovati
podatke o:
 datumu žrebanja,
 prisotnih osebah (SITT, SOJ, PS),
 načinu žrebanja in
 izžrebancih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

PREVZEM NAGRAD
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali
izplačati v gotovini. Prav tako ni mogoč prenos nagrade na drugo osebo. Če je dobitnik mladoletnik,
mora zakoniti zastopnik ali skrbnik podpisati izjavo, da se strinja s prejemom nagrade.
Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti. Nagrado iz nagradnega žrebanja morajo izkoristiti v 6
mesecih po prejemu, ker potem zapade in je ni več možno izkoristiti.
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 se s podpisom na izpolnjeni Krkini kartici 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 nagradne igre zbiranja žigov na Krkini kartici 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. O morebitnih spremembah bodo udeleženci
obveščeni na spletni strani www.krka.si.

