Pogoji uporabe aplikacije in sodelovanja v nagradni igri »SLEEPOVER
PARTY S CHUPA CHUPS V WOOP! PARKU LJUBLJANA«
SPLOŠNA DOLOČILA
Podjetje, ki omogoča uporabo aplikacije »SLEEPOVER PARTY S CHUPA CHUPS V WOOP! PARKU LJUBLJANA« (v nadaljevanju
aplikacija) in organizira nagradno igro, ki poteka znotraj aplikacije (v nadaljevanju nagradna igra) je Magistrat International
Zunanjetrgovinsko Podjetje D.O.O. (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra znotraj aplikacije poteka od 16.. aprila 2019
do vključno 15. maja 2019. Za organizatorja se imajo tudi podjetja, ki jih je Magistrat International Zunanjetrgovinsko
Podjetje D.O.O. najel za izdelavo aplikacije in nagradne igre.
Uporabnik aplikacije je posameznik, ki uporablja aplikacijo (v nadaljevanju uporabnik). Sodelujoči v nagradni igri je
posameznik, ki uporablja aplikacijo in ob koncu aplikacije vpiše in pošlje svoje ime in e-naslov, ter tako sodeluje v nagradni
igri v predvidenih časovnih okvirih poteka nagradne igre (v nadaljevanju sodelujoči).
Uporabnik aplikacije je posameznik, ku uporablja aplikacijo (v nadaljevanju uporabnik). Sodelujoči v nagradni igri je
posameznik, ki uporablja aplikacijo in ob koncu aplikacije pošlje svoje podatke (ime, tel. številka, in ime ekipe ter povezavo
do video) in tako sodeluje v nagradni igri v predvidenih časovnih okvirih poteka nagradne igre (v nadaljevanju sodelujoči).

POSLANSTVO APLIKACIJE IN NAGRADNE IGRE
Poslanstvo aplikacije in nagradne igre je promocija Chupa Chups izdelkov v sodelovanju z Woop BTC (TPLJ d.o.o.).

KDO LAHKO UPORABLJA APLIKACIJO IN SODELUJE V NAGRADNI IGRI
Aplikacijo lahko uporabljajo in sodelujejo v nagradni igri vsi tisti, ki:

●

sprejemajo pogoje uporabe aplikacije in sodelovanja v nagradni igri.

●

so stari med 10 - 17 let in imajo pisno privoljenje staršev

Uporabniki so dolžni pred začetkom uporabe aplikacije in sodelovanja v nagradni igri prebrati pogoje uporabe aplikacije in
potrditi pogoje sodelovanja, objavljene ob prijavnem obrazcu.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SLEEPOVER
PARTY S CHUPA CHUPS V WOOP! PARKU LJUBLJANA«, objavljeni na https://www.chupachups.si/ in da se z njimi strinja.
V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe in samostojni podjetniki, prav tako zaposleni pri organizatorju in njegovih
hčerinskih družbah ter njihovi družinski člani, lahko pa so uporabniki aplikacije. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s
strani organizatorja.
Uporaba aplikacije in sodelovanje v nagradni igri ni pogojena z nakupom kateregakoli izdelka in je za udeležence in
sodelujoče brezplačna. Vendar uporabniki in sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prevoza do
lokacije Woop itd ...).

NAČIN UPORABE APLIKACIJE IN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Sodelujoči v nagradni igri »SLEEPOVER PARTY S CHUPA CHUPS V WOOP! PARKU LJUBLJANA« mora za sodelovanje v
nagradni igri izpolniti prijavni obrazec na spletni strani https://www.chupachups.si/ , v katerem mora oddati video
predstavitev svoje ekipe, v času poteka nagradne igre.

ŽREBANJE
Po zaključku nagradne igre imajo sodelujoči možnost sodelovati pri naslednji nagradi:
●

Uporaba Woop Parka v BTC Ljubljana pod nadzorom strokovnega osebja, animacija in zabavne igre, obisk
svetovno znane akrobatske ekipe Dunking Devils, prenočitev na trampolinih, ki bodo opremljeni z pripomočki za
udoben spanec..

Zaključno žrebanje se izvede med sodelujočimi v nagradni igri od 16. 4. 2019 do vključno 15.5. 2019. Izvede se 1 dan po
zaključku nagradne igre (dan žrebanja je 15. 5. 2019). V žrebanju sodelujejo vsi sodelujoči, ki so v aplikaciji samo 1x oddali
svoje podatke, do vključno 15. 5. 2019 (do 23.59:59), torej dneva pred žrebanjem.
Nagrajenci so o nagradi obveščeni po elektronski pošti do 20. 5. 2019. Če se izžrebani 3 dni od poslanega obvestila o
prevzemu nagrade ne oglasi, se izžreba rezerven nagrajenec. Če se tudi rezervni nagrajenec ne oglasi 3 dni po prejemu
obvestila o nagradi, se nagrada ne podeli.
Objava izžrebancev je na spletnem mestu https://www.chupachups.si/ in na strani aplikacije na dan žreba ali najkasneje v
naslednjem dnevu.
Žrebanje bo izvedla 3 članska komisija na sedežu organizatorja, v prisotnosti komisije predstavnikov organizatorja.
Izžrebani bodo uporabniki, ki bodo najbolje upoštevali navodila za izdelavo video prispevka.

NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE
Organizator bo podelil:

●

Uporaba Woop Parka v BTC Ljubljana pod nadzorom strokovnega osebja, animacija in zabavne igre, obisk
svetovno znane akrobatske ekipe Dunking Devils, prenočitev na trampolinih, ki bodo opremljeni z pripomočki za
udoben in varen spanec..

Nagrade bo organizator izžrebancem podaril na dan dogodka, 24. 5. 2019.
Izžrebanec mora do zgoraj navedenega datuma prinesti podpisane izjave staršev, ki jih bo prejel ob izžrebu.
Če izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se šteje da nagrade ne želi prejeti, in s
tem izgubi pravico do nagrade. V takšnem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega izžrebanca. Če izžrebanec
ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, ostane nagrada nepodeljena. Nagrada pa se ne podeli v primeru, da tudi rezervni
izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade.
Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

●
●
●

izžrebanec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo izžrebanci,
organizator objavi njihovo ime ekipe in email naslov na https://www.chupachups.si/
Morebitna vprašanja o izvedbi dogodka oz. nagrade lahko naslovite na akademija@woop.fun

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

●
●
●
●
●

nedelovanje aplikacije in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih
tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi uporabe aplikacije in sodelovanja v nagradnem žrebanju,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad,
nezmožnost unovčitve bonus kode za popust zaradi motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

ODGOVORNOSTI IN PRAVICE IZ VSEBINE DELJENIH VIDEOV ALI KOMENTARJEV
Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v
nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

●

na katerih bodo tretje osebe

●
●

ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete
katerekoli pravice tretjih oseb,
ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje,
droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne,
ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že
objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz
natečaja.
Organizator si pridržuje pravico do uporabe prejetih video materialov za promocijske namene na Facebooku ali Instagramu.
Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli
tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri
dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
●
●
●
●
●

izvedbe nagradne igre skladno s temi pravili;
obveščanja nagrajencev skladno s temi pravili;
objave nagrajencev skladno s temi pravili: javna objava o izžrebancih oziroma nagrajenih udeležencih nagradne
igre z objavo njihovih osebnih podatkov (Ime nagrajenca oziroma ime njegovega računa na Facebooku in/ali
Instagramu bo objavljeno na Facebook strani in/ali Instagram strani Chupa Chups.);
podelitev nagrad: po elektronski pošti in/ali na hišni naslov.
za druge namene le v primeru, če je sodelujoči za to podal posebno soglasje.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, v skladu s svojimi notranjimi
pravili in temi pravili. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Osebne podatke bo
upravljavec obdeloval, dokler bo to potrebno za namene podelitve nagrade oziroma do preklica privolitve.
Sodelujoči lahko od upravljavca kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in
sicer po elektronski pošti na chupa.chups@magistrat.si. ali pisno na naslov upravljavca (MAGISTRAT International,
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana). Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev
njihove obdelave. Prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe
glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovi na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v
Magistratu:chupa.chups@magistrat.si.. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje,
lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez
predhodnega opozorila.
Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri sodelovale v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali
brez njihove vednosti).

PLAČILO DOHODNINE
Izžrebanci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v državi izžrebanca. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme organizatorja.

KONČNE DOLOČBE
Z uporabo aplikacije in s sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik in sodelujoči s temi pravili soglaša.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico
sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator si
pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov nagradna.chupa@gmail.com

Ljubljana, 15. 04. 2019

