
 

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

»JUPOL Classic vas pelje na glamping« 

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre je JUB, kemična industrija, d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol 
pri Ljubljani. Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in 
pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji 
sodelovanja so udeležencem na voljo na spletni strani www.jub.si in na Facebook profilu JUB 
Slovenija. Podatki se zbirajo na naslovu organizatorja. 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka od 15.4.2016 do 30.6.2017. 

3. POGOJI SODELOVANJA 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo 
sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije ter njihovi ožji družinski člani. Do 
sodelovanja so upravičene vse fizične osebe, starejše od 18 let, s prebivališčem v Sloveniji. 

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezni uporabniki (fizične osebe) s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji na dva enakovredna načina: 

A: sodelujejo lahko vsi, ki v času trajanja akcije kupijo barvo JUPOL Classic 16 l v beli barvi 
ali v izbranem odtenku po barvni karti in pošljejo kopijo računa s pripisom »Glamping« po 
navadni ali elektronski pošti na naslov: JUB kemična industrija d.o.o., za »Glamping«, Dol 
pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani ali e-mail na tk@jub.si. Skupaj z računom je potrebno 
poslati še svoje podatke: ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, številka telefona (v 
kolikor obstaja), e-naslov (v kolikor obstaja), 

ali 

B: zainteresirani lahko sodeluje v nagradni igri z odgovorom na vprašanje, ki bo zastavljeno 
na Facebook profilu JUB Slovenija, kjer na poziv dopiše svoje osebne podatke (ime in 
priimek, naslov in kraj prebivališča ter telefonsko številko). Vsak udeleženec lahko na 
naveden način sodeluje z največ eno prijavo dnevno.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre. 

5. NAGRADNI SKLAD 

Organizator bo nagrajencu podelil eno glavno nagrado: 

• 1 x unikaten oddih v Herbal glamping resortu Ljubno v vrednosti 1.600,00 

EUR. 

Nagrada vključuje: 5 x nočitev z zajtrkom 

Oprema v glamuroznem šotoru: 2 zakonski postelji, kavč, kopalnica, klima / gretje, TV, wifi, 
sef, toaletni prostor, lasten jacuzzi na prostem. Cena je podana na noč, na namestitev za 4 



osebe z vključenim zajtrkom. Kapaciteta šotora: 4 odrasle osebe. Pijača, dodatne wellness 
storitve (masaže in nege obraza), dodatni obroki v restavraciji niso vključeni v ceno. 

Gostje lahko neomejeno koristijo naravni bazen, zeliščne savne, privaten jacuzzi. V ceno je 
všteta uporaba savne ves čas bivanja. 

Nagrajenec mora svoj termin rezervirati oz. uskladiti vnaprej (info@charmingslovenia.com). 

Nagrado lahko nagrajenec koristi do 31.5.2018. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo ali 
izplačljiva v denarju. Za aranžma veljajo splošni pogoji Herbal glamping resorta Ljubno. 

 

6. ŽREBANJE NAGRAD 

V žrebanje bodo uvrščeni vsi prejeti računi in odgovori na zastavljeno vprašanje, ki bodo 
prispeli na naslov organizatorja do 30.06.2017 do 24:00. Žrebanje nagrad bo potekalo v 
prostorih organizatorja in ne bo javno. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija predstavnikov 
organizatorja. Komisija bo med samim žrebanjem ugotavljala veljavnost podatkov. V 
primeru, da izžrebani račun ali odgovor ne bo veljaven ali bodo zahtevani podatki 
pomanjkljivo izpolnjeni, se bo žrebanje za nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana 
prijava ustrezala zahtevam nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje 
ni mogoča. 
 

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 

Izžrebani nagrajenec bo najkasneje do 10.7.2017 objavljen na spletni strani www.jub.si, o 
rezultatih žrebanja pa bo obveščen tudi po pošti ali telefonu.  

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 8. dneh po obvestilu pošlje na 
elektronski naslov tk@jub.eu ali po pošti na naslov JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri 
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega 
oz. začasnega prebivališča in davčno številko. 

Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Menjava ali gotovinsko 
izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. Organizator 
nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih 
te nagradne igre. 

Nagrajenec prevzame nagrado z osebnim dokumentom in obvestilom JUB-a, ki dokazuje 
istovetnost nagrajenca in upravičenost do nagrade po dogovoru z organizatorjem.  

V kolikor se dobitnik nagrade na obvestilo (telefonski klic) najkasneje v 8. dneh od dneva 
obvestila ne odzove, bo organizator štel, da nagrade ne želi prevzeti in jo bo umaknil. 
Pravica do koriščenja nagrade v tem primeru zastara. V tem primeru si podjetje JUB 
pridržuje pravico, da se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do 
nagrajenca. 

 

8. PLAČILO DAVKOV 

Organizator JUB, kemična industrija d. o. o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, bo 
za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z 
veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo 
gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti. 

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o 
dohodnini – (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 
Odl.US: U-I- 260/04-28, 90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, 
št. 117/2006), pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti osebne podatke (ime, 



priimek, naslov in davčno številko). Izročitev nagrad in z njo povezanih vprašanj nosi 
organizator. 
 

9. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec 
nagradne igre dovoljuje organizatorju uporabo osebnih podatkov. Osebni podatki 
udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter 
jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega 
vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil 
na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in 
elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator 
hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu 
pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 
do 86/2009). Organizator si pridržuje pravico, da v medijih in na svoji spletni stani objavi 
ime nagrajenca. 

 

V Dolu pri Ljubljani, dne 7. aprila 2017. 

 

Željko Kovačević 

direktor 


