
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE 
»PRAZNIČNO KOLO SREČE«

NAKUPOVALNI CENTER SUPERNOVA MERCATOR POSTOJNA

1. člen: Organizator 
Organizator nagradne igre je Supernova Marketing, d. o. o., Šmartinska cesta 53, 
1000 Ljubljana. Soorganizator nagradne igre je Agaric iVents, d. o. o., Brnčičeva ulica 
31, 1231 Ljubljana – Črnuče.

2. člen: Trajanje in potek nagradne igre 
Nagradna igra poteka v sredo, 29. decembra 2021, v Nakupovalnem centru Superno-
va Mercator Postojna (Tržaška cesta 59, 6230 Postojna). Kandidati imajo možnost za 
sodelovanje v nagradni igri 29. 12. 2021 od 13:00 do 18:00. 

3. člen: Udeleženci nagradne igre 
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so mlajše od 18 let in le te nimajo 
zakonitega zastopnika starejšega od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi us-
treznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, organizatorji nagradne 
igre, to so zaposleni v podjetju Supernova Marketing, d. o. o. in Agaric iVents, d. o. 
o., zaposleni pri najemnikih v Supernovi Mercator Postojna in m2 Centermanagement, 
d. o. o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) ter 
druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nagradna 
igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. v akciji ne morejo 
sodelovati.

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo tiste osebe, ki pokažejo račun opravljen v nak-
upovalnem centru Supernova Mercator Postojna, na kateremu je datum enak datumu 
nagradne igre, tj. 29. 12. 2021. Sodelujejo tako, da v zameno za račun prejmejo 
en vrtljaj (1 RAČUN = 1 VRTLJAJ). Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci 
nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. 
Preklic mora zahtevati po e-pošti na naslov web@supernova.si ali pisno na naslov: 
Supernova Marketing, d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. V tem primeru 
se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov 
obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

5. člen: Nagrada 
Nagradni sklad znaša 2.000 € v Darilnih karticah Supernova: 
- 50x 40 € na Darilni kartici Supernova 

6. člen: Žrebanje in razglasitev nagrajenca
Vsi nagrajenci bodo znani na dan dogodka, 29. 12. 2021. Darilno kartico Supernova 
lahko nagrajenci koristijo v izbranih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveni-
ji: supernova-kartica.si (Supernova Ljubljana Rudnik, Supernova Nova Gorica in 
Supernova Ljubljana Šiška, Supernova Qlandia Nova Gorica, Supernova Qlandia Kranj, 
Supernova Qlandia Kamnik, Supernova Qlandia Novo mesto, Supernova Qlandia 
Krško, Supernova Qlandia Maribor in Supernova Qlandia Ptuj, Supernova Mercator 
Primskovo, Supernova Mercator Savski otok, Supernova Mercator Novo mesto, 
Supernova Mercator Postojna, Supernova Mercator Ajdovščina, Supernova Mercator 
Celje. Izjeme (trgovine in lokali) kjer darilne kartice ni možno unovčiti so: Loterija 
Slovenije, bančne in finančne točke, promocijske trgovine (začasne stojnice s ponudbo 
zunanjih promotorjev), druge trenutne izjeme, ki še nimajo vzpostavljenega sistema za 
unovčitev Darilne kartice Supernova

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu 
Ker vrednost posamezne nagrade ne presega 42 €, nagrajenci niso dolžni posredovati 
svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

8. člen: Prevzem nagrade 
Dobitnik nagrado prevzame na dan nagradne igre v sredo, 29. 12. 2021, najkasneje 
do 18. ure. Nagrajenci morajo ob prevzemu nagrade organizatorju posredovati 
osebne podatke (ime, priimek, e-naslov in podpis). 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov; 
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade; 
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne 
igre. 

Nagrade niso izplačljive v gotovini, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni 
mogoča.

9. člen: Izključitev odgovornosti 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

10. člen: Sprememba pravil 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne 
igre organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in 
spremembe pravil bodo dostopna na spletni strani www.supernova.si/igra.

11. člen: Obvezujoča pravila 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z 
izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta 
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so 
v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.supernova.
si/igra. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki 
za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo 
organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija 
reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve 
tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi 
popravki ponovi.

12. člen Varovanje osebnih podatkov 
V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če 
je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava 
volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, 
ki jo uporabnik potrdi z označitvijo polj ob prevzemu nagrade. Vsi osebni podatki so 
varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja 
varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre 
njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi 
za potrebe te nagradne igre. 

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime, priimek, e-naslov), ki jih 
pridobi od sodelujočih uporabljal izključno za naslednje namene: 
- obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad; 
- obveščanje sodelujočih o novih nagradnih igrah pod okriljem Supernova Marketing, 
d. o. o.; 
- izvedbo nagradne igre v vseh vidikih; 
- objave nagrajencev na spletnem mestu nagradne igre; 
- obveščanje sodelujočih o popustih, akcijah in drugih ugodnostih pod Supernova 
Marketing, d. o. o.

13. člen: Ostale določbe 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, 
je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

14. člen: Mladoletnost nagrajenca 
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati 
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila 
pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Ljubljana, 29. 12. 2021


