
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE 

POTEGUJ SE ZA MAJČKO I LOVE LAB! 

1. Splošne določbe 

Organizator nagradne igre »POTEGUJ SE ZA MAJČKO I LOVE LAB!« je Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška 
22, 2000 Maribor. Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene za obiskovalce Facebook 
strani Mikro+Polo. Foto natečaj ni v nobeni smeri povezan s Facebookom, bodisi sponzoriran, bodisi 
podprt ali upravljan. 

2. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra traja od 18. 6. 2013 do 25. 6. 2013 do 24.00 ure na spletni strani 
www.facebook.com/mikropolo2011. 

3. Objava nagradne igre 

Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.facebook.com/mikropolo2011. 

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki v času med 18. 6. 2013 in 25. 6. 2013 zapiše 
komentar v Facebook aplikaciji NAGRADNA IGRA na spletni strani 
https://www.facebook.com/mikropolo2011. V nagradno igro so vključeni vsi, ki so se v nagradno igro 
pravilno prijavili in se strinjajo s pogoji sodelovanja. 

5. Dobitniki nagrad 

Trije udeleženci nagradne igre, ki bodo dobili največ všečkov za svoj komentar in trije udeleženci po 
izboru komisije nagradne igre bo prejelo reklamno majico podjetja Mikro+Polo. 
Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronske pošte, objavljeni pa bodo en dan po zaključku 
nagradne igre na spletni strani www.facebook.com/mikropolo2011. 

6. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.mikro-polo.si. Nagrajenci bodo objavljeni 
na spletni strani www.facebook.com/mikropolo2011 dan po zaključku nagradne igre. Za prejem 
nagrade so nagrajenci dolžni sporočiti svoj poštni naslov, na katerega mu bomo poslali nagrado. 
Nagrajenci lahko izberejo velikost majice, ki bi jo želeli prejeti (S, M, L, XL ali XXL), v nasprotnem 
primeru mu bomo poslali velikost majice po presoji komisije. 
Nagrado lahko dvignejo tudi na sedežu podjetja na Zagrebški 22, 2000 Maribor, oddelek marketinga. 
Izid podelitve je dokončen, pritožbe nanj niso možne. 
Nagrade ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. 

7. Komisija nagradne igre 

Komisijo za nadzor podelitve nagrad sestavljajo: 
Marko Hanc – predsednik komisije 
Breda Majcen – članica komisije 
Jernej Mesarec – član komisije 
Pri ugotavljanju nagrajencev bodo prisotni vsi člani komisije. 

8. Zasebnost in varstvo podatkov 

Organizator nagradne igre Mikro+Polo d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne 
igre.  
Udeleženec nagradne igre z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se 

http://www.facebook.com/mikropolo2011
https://www.facebook.com/mikropolo2011
http://www.facebook.com/mikropolo2011
http://www.mikro-polo.si/
http://www.facebook.com/mikropolo2011


njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega 
obveščanja v zvezi z novostmi podjetja Mikro+Polo d.o.o. 

9. člen: Ostale določbe 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja Mikro+Polo d.o.o. in njihovi 
ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje družabne spletne mreže 
Facebook, vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, nedelovanje aplikacije »NAGRADNA IGRA«  
in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, izpada električne energije ali drugih 
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršne koli posledice, ki bi jih  
sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju ter kakršne koli posledice ob koriščenju 
nagrad. 

10. Pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo 
nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov 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.mikro-polo.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna 
izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti 
odvetnika. 

11. Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Mariboru. 

12. Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati s 18. 6. 2013 
 
 
V Mariboru, 18. 6. 2013 
Mikro+Polo d.o.o. 
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