
Pravila in pogoji

Pravila in pogoji nagradne igre S posluhom za ljudi,  
Kviz 3-kratnih šampionov 

1.  Organizator nagradne igre S posluhom za ljudi, Kviz 3-kratnih šampion-
ov, so Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,  
(v nadaljevanju »organizator«). 

2.  Namen nagradne igre je krepitev prepoznavnosti blagovne znamke družbene odgovor-
nosti S posluhom za jutri. Izvajala se bo v obdobju od 20. 2. 2019 do 6. 3. 2019 do 24.00 
ure. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu s predpisi o oglaševanju 
izdelkov, ki jih zastopa naročnik nagradne igre. 

3.  V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Za 
sodelovanje v nagradni igri in dostop do športnega kviza mora udeleženec opraviti reg-
istracijo, kar stori s posredovanjem svojega elektronskega naslova ter imena in priimka. 
Za udeležence, mlajše od 15 let, elektronski naslov in ostale podatke posredujejo starši ali 
skrbniki. Nagrada ni izplačljiva v gotovini. 

4.  Udeleženci nagradne igre v njej sodelujejo z obiskom spletnega mesta www.l-m.si/kviz, 
kjer se nahaja športni kviz. Udeleženec lahko na vprašanja odgovarja večkrat. Ob odgovar-
janju na vprašanja se udeležencu prikaže merilnik časa, pri čemer velja pravilo, da najboljši 
rezultat doseže tisti udeleženec, ki v najkrajšem času pravilno odgovori na vsa zastavljena 
vprašanja.

5.  Sistem samodejno razvrsti 10 najboljših udeležencev, ki so v najkrajšem času pravilno 
odgovorili na vsa vprašanja. Prvi štirje udeleženci, ki dosežejo najboljši rezultat, se med 
seboj pomerijo v polfinalu. Zmagovalca polfinala se med seboj pomerita v finalu. Zmagov-
alec finala je tisti, ki pravilno odgovori na več vprašanj. 

6.  Polfinale in finale bosta potekala 11. 3. 2019 ob 18. uri, v živo, na lokaciji Slovenski olimpi-
jski izobraževalni center, z neposrednim prenosom na FB profilu Ljubljanskih mlekarn. 
Udeležencem polfinala in finala organizator nagradne igre ni dolžan povrniti potnih 
stroškov ali kakršnih koli drugih stroškov, ki bi nastopili iz naslova udeležbe na dogodku.

7.  Nagrade: 
1. nagrada: original snežna deska tekmovalne sezone 2014/2015 s podpisom Žana Koširja, 
pohodne palice Alpsko mleko, skodelica Alpsko mleko, kapa Alpsko mleko
2., 3., 4. nagrada: pohodne palice Alpsko mleko, skodelica Alpsko mleko, kapa Alpsko mleko 
5., 6., 7., 8., 9., 10. nagrada: kapa Alpsko mleko 

8.  Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Ljubljanske mlekarne ter na spletnem 
mestu www.l-m.si, kjer bo objavljeno njihovo ime in razvrstitev do vključno 10. najboljšega 
igralca. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno 
strinjajo z objavo imena na Facebook strani Ljubljanske mlekarne ter na spletnem mestu 
www.l-m.si. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

9.  Nagrajenci bodo o rezultatih nagradne igre obveščeni preko zasebnega neposrednega 
sporočila na podan elektronski naslov. Na poslano elektronsko pošto morajo v roku 7 dni 
sporočiti svoje podatke (ime, priimek, davčna št., naslov), s katerimi bodo prevzeli nagra-
do. O prevzemu nagrade se bo nagrajenec/-ka dogovoril/-a z organizatorjem. Preko elek-
tronskega naslova bo organizator o podrobnostih obveščal tudi tiste udeležence nagradne 
igre, ki se bodo uvrstili v polfinale.



10.  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• (Ne)delovanje spletne strani www.l-m.si

• (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči. 

•  Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

• Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

•  Organizator bo elektronske naslove, pridobljene v nagradni igri, uporabljal le v namene, 
opredeljene v teh pravilih. 

•  Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v 
nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v na-
gradni igri na lastno odgovornost. 

• Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre. 

•  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi 
jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali ko-
riščenja nagrade. 

•  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove na-
gradno igro. O tem mora prek lastnih komunikacijskih kanalov obvestiti udeležence. V takš-
nem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 
V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

•  Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri 
pristopu k igri ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elek-
tronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@l-m.si. Pri tem se ga tudi izloči iz 
sodelovanja v nagradni igri. 

•  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju organizatorja in njihovi družinski 
člani ter z njimi povezane osebe. 

11.  Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skla-
du z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči 
se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke 
v zakonskih okvirih za namene trženja. 

12. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

13.  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizator-
ja in se strinjajo z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in 
spremembe pravil bodo objavljeni na spletni strani www.l-m.si.

14.  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na spletni 
strani www.l-m.si. 

Ljubljana, 20. februar 2019


