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NAGRADNA IGRA »Oddaj povpraševanje in osvoji svežo MIKrovent 
nagrado« v času MOS-a | 11. 9. 2018 – 16. 9. 2018« 

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Oddaj povpraševanje in zadeni svežo MIKrovent nagrado« 

Objavljamo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

MIK, d.o.o. Celje (organizator) organizira nagradno igro, ki bo potekala od 11. 9. 2018 do vključno 16. 
9. 2018 do 24. ure. Nagradna igra bo potekala fizično na razstavnem prostoru MIK Celje, Hala D, 
stojnica 13, na lokaciji Celjskega sejma d.d.  

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni 
igri.  

Kdo lahko sodeluje? 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani 
Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in so obiskovalci Mednarodnega obrtnega 
sejma MOS, med 11. in 16. 9. 2018, ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ni 
dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom in drugim 
osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec 
strinja s temi pravili sodelovanja v nagradni igri v celoti in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih, ki so 
objavljena tudi na domači strani mik-ce.si, v rubriki novice. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v 
nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.  

Način sodelovanja 

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči izpolniti obrazec za povpraševanje po prezračevalnih 
sistemih MIKrovent in ga oddati v nagradno škatlo za povpraševanje organizatorja nagradne 
igre, ali opraviti nakup prezračevalnega sistema MIKrovent. Ker bomo nagrajence pisno obvestili po 
elektronski pošti, je ključno, da sodelujoči posreduje tudi svoj elektronski naslov in poda soglasje, 
da se ga lahko na ta način obvesti o žrebu in rezultatih žreba.  Povpraševanje mora biti oddano v 
času od 11. 9. 2018 do vključno 16. 9. 2018.  

Sodelujoči lahko v času nagradne igre sodeluje večkrat, vendar je lahko izžreban samo enkrat. 

Z navedenimi aktivnostmi pomeni, da udeleženec sodeluje v tej nagradni igri in da sprejema ta pravila 
nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci hkrati strinjajo, da se njihovo ime, priimek, 
takšnega kot ima navedenega v ponudbi (v nadaljevanju podatki), objavijo na spletni strani organizatorja 
in prav tako Facebook portalu  zidu MIK CELJE ter na spletni strani MIKrovent (www.mikrovent.io ter 
www.mikrovent.si), če so izžrebani. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izvedene aktivnosti. 
Nepopolno ali zgolj delno izpolnjeni obrazci bodo v primeru žreba odstranjeni. 

Žrebanje nagrad 

Organizator bo na dan 24. 9. 2018 izžrebal naslednje dnevne nagrade ter nato preko elektronske pošte 
obvestil nagrajence, njihove podatke – ime in priimek - pa objavil na spletni strani, najkasneje do 
30.9.2018. 

Nagrade so: 

1. 1x majica MIKrovent 
2. 1x kapa MIKrovent 
3. 1x dišalo MIKrovent 

http://www.mikrovent.io/
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V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki izvedejo zgoraj navedene aktivnosti v času trajanja 
nagradne igre. Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih en član vodi zapisnik. Komisija bo izmed 
vseh veljavno opravljenih aktivnosti izžrebala 15 nagrajencev. Nagrajenci se s sodelovanjem v nagradni 
igri strinjajo s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri. 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah in 
poteku žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.  

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade 

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko elektronskega naslova 
ter preko telefonske številke, najkasneje v osmih dneh po žrebanju, seznam nagrajencev pa bo objavljen 
na domači strani organizatorja pod rubriko »Novice«, prav tako Facebook portalu  zidu MIK CELJE ter 
zidu spletne strani MIKrovent (www.mikrovent.io ter www.mikrovent.si. Morebitno akontacijo dohodnine 
v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. V skladu z veljavno zakonodajo so darila, 
prejeta v nagradnih igrah, predmet obdavčitve, vendar v nagradni igri vrednost darila ni predmet 
obdavčitve, ker ne presega mejne vrednosti darila. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši 
oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju 
nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali 
drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno 
izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.  

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 

• se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja 

• če se sodelujoči ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v roku 7 delovnih dni oziroma organizatorju 
ne posreduje podatkov za prevzem nagrade 

Končne določbe 

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri 
operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki 
se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za 
morebitno škodo. Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem 
naslovu mik(at)mik-ce.si  

Vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, ustrezno razlaga 
komisija organizatorja. Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo 
povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba. Organizator 
nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo 
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren 
način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil. 
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.mik-ce.si.  

 
MIK, d. o. o.,  

Vojnik, 5. 9. 2018 
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