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PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 

 

1. člen 

Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre je družba Tengo d.o.o., Sternadova 

ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »so-organizator«). Družba AP ŠPORT d.o.o. zagotovi 

nagrade in plačilo akontacije dohodnine za nagrajence. Skupaj s soorganizatorjem, družbo 

Tengo d.o.o. poskrbi za izvedbo žrebanja. 

 

2. člen 

Nagradna igra, katere namen je promocija blagovne znamke podjetja Babolat, poteka od 15. 

5.2018 do 28.9.2018 v specializirani trgovini Tengo in spletni trgovini Tengo. Nagradna igra je 

objavljena tudi na spletni strani www.tengo.si. 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. 

 

3. člen 

Kupec lahko v nagradni igri sodeluje na 2 načina: 

 

Ob nakupu najmanj dveh izdelkov blagovne znamke Babolat, prejme kupec prijavni obrazec 

za sodelovanje v nagradni igri.  

Prijavni obrazec vsebuje naslednje: 

1) Ime 

2) Priimek 

3) Telefonska številka 

4) Elektronski naslov 

5) Ulica in hišna številka 

6) Poštna številka in kraj 

7) Številka in datum računa (na katerem sta najmanj 2 ali več izdelkov znamke Babolat). 

 

Račune za kupljene izdelke Babolat je treba hraniti do konca nagradne igre. Dobitniki, ki so se 

prijavili z vpisom številke računa, so dolžni ob prevzemu nagrade organizatorju predložiti račun 

na vpogled. Izročitev računa je pogoj za pridobitev pravice do nagrade. V kolikor nagrajenec 

organizatorju kljub njegovemu pozivu ne bi izročil računa, nagrajenec izgubi pravico do 

nagrade. Organizator lahko na izrecno zahtevo račun nagrajencu vrne. 
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Skrbnik zbirke osebnih podatkov bo soorganizator, podatki pa se bodo uporabili za žrebanje 

in objavo dobitnikov na spletni strani www.tengo.si in drugih medijih. 

Brez nakupa je sodelovanje možno preko spletnega obrazca na spletni strani 

http://www.tengo.si s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje, ki se glasi:  

 

»Katerega leta je Rafael Nadal prvič osvojil Roland Garros? 

a) 2004 

b) 2005 

c) 2017«  

 

Poleg pravilnega odgovora mora sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri v spletni obrazec 

vpisati tudi svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail naslov in telefonsko številko). 

 

V nagradno žrebanje bodo uvrščeni vsi sodelujoči, ki bodo v celoti izpolnili vsa polja spletnega 

obrazca in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje do vključno 28.9.2018, do 23:59 ter bodo 

po tem, ko bodo stisnili gumb Oddaj svoj glas, in na vpisani e-mail naslov prejeli sporočilo. 

 

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z več 

različnimi številkami računov, na katerih sta 2 ali več izdelkov znamke Babolat. V primeru, da 

posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – torej preko spletnega obrazca, pa lahko iz 

posameznega elektronskega naslova (email-a) sodeluje samo enkrat. V žreb bodo uvrščeni 

samo pravilni odgovori. 

 

Organizator in soorganizator ne nosita odgovornosti za odgovore na nagradno vprašanje ali 

posredovane podatke (npr. neobstoječe elektronske naslove sodelujočih) in/ali načine 

sodelovanja v nagradni igri. Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico, da izločita iz 

žrebanja nepravilne odgovore na nagradno vprašanje in neobstoječe e-naslove sodelujočih. 

Prav tako se nepopolno posredovani podatki in/ali nepravilni odgovori, v primeru, da so 

izžrebani, ne upoštevajo. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. 

 

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: 

- strošek dostopa do interneta; 

- strošek prenosa podatkov z interneta. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in soorganizatorju, ki 

kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe 

sodelujejo, se jih izloči. 
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S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila sodelovanja v 

nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.tengo.si. 

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (e-mail naslova oziroma 

drugih osebnih podatkov) si organizator in soorganizator pridržujeta pravico, da udeležencu 

sodelovanje v nagradni igri zavrneta ali ga iz nagradne igre izključita.  

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če se ugotovi, da: 

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 

- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 

- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji 

objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno; 

- v primeru neustreznih prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna. 

 

V primeru, da je udeleženec izžreban za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja 

nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem in soorganizatorjem nagrajenca za 

potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (na spletnih straneh, 

facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja in soorganizatorja 

nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici 

pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali 

videzu materiala. 

 

4. člen 

Nagradni sklad v nagradni igri znaša 365,55 EUR. 

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec 

izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za: 

 

- GLAVNO NAGRADO:  

1 x teniški lopar Babolat Pure Aero Decima, s podpisom Rafaela Nadala (s certifikatom 

avtentičnosti) v vrednosti 250,00 EUR. 

 

OSTALI NAGRADI:  

1 x teniška torba Babolat Pure French Open 12 Decima v vrednosti 91,95 EUR;  

1 x paket 3x teniške žoge Babolat Roland Garros Clay + prekrivni grip Babolat VS Overgrip v 

vrednosti 23,60 EUR. 
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Nagradni sklad v vrednosti predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. 

členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača 

akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom 

Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku. 

 

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje 

osebe. 

 

5. člen 

Žrebanje nagrad bo potekalo 3.10.2018 v poslovnih prostorih soorganizatorja. Žrebanje bo 

izvedeno računalniško z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri.  

   

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz direktorja organizatorja in dveh 

predstavnikov zaposlenih pri soorganizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki 

pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu 

s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitvi sodelujočih v nagradni 

igri so dokončne in nepreklicne. 

 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, 

izžrebancih oz. nagrajencih, morebitnih odločitvah komisije ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik 

podpišejo vsi člani komisije. 

 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 

6. člen 

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svojo telefonsko številko ali elektronski naslov, ki 

ga je posredoval ob prijavi preko spletnega obrazca.  

 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja 

organizator in soorganizator kot nagrajenca objavita na spletni strani www.tengo.si. 

 

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.tengo.si najkasneje v treh dneh po 

žrebanju nagrad. 

 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 
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7. člen 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje 

osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko 

in davčni urad ter podpisan obrazec, da se strinja s prejemom nagrade in plačilom akontacije 

dohodnine od prejete nagrade, ki se šteje v davčno osnovo. 

 

Organizator bo od vseh nagrad za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, 

skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto 

vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je 

prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V 

kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. 

 

Če nagrajenec v 7 (sedmih) dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov 

in podpisanega obrazca, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli 

nadomestila. 

 

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko 

organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Če nagrajenec v 

30 (tridesetih) dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do 

nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. 

 

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila 

in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano 

pisno izjavo na naslov: AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom 

Nagradna igra Babolat Decima. Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se ta nagrada ne 

podeli (se ne izvede ponovno žrebanje).  

 

8. člen 

Organizator in soorganizator kot upravljavca osebnih podatkov spoštujeta zasebnost 

udeležencev nagradne igre in se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom 

nagradne igre, ravnala skrbno in jih varovala ter obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.  

 

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri do preklica dovoljuje organizatorju in 

soorganizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z 

veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih 

podatkov.  
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Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. 

 

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, 

obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi 

pogoji).  

 

Osebne podatke lahko organizator in soorganizator nagradne igre uporabljata izključno za 

namene, za katere so bili pridobljeni. Organizator in soorganizator nagradne igre vse osebne 

podatke varujeta v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v 

nagradni igri so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, 

dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.  

 

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani 

udeležencev oziroma do zaključka nagradne igre oziroma do podelitve nagrad. 

 

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hrani 10 let od podelitve nagrade oziroma 

kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. 

 

Po preteku roka hrambe upravljavec osebne podatke izbriše. 

 

Upravljavec osebnih podatkov mora udeležencu na njegovo zahtevo: 

- potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne; 

- omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje,  

prepisovanje ali kopiranje; 

- posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj; 

- dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov; 

- izbrisati osebne podatke iz baze podatkov. 

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali 

trajno prenehajo uporabljati. Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče 

svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo soorganizatorju na e-poštni naslov: 

info@tengo.si. Po prejemu tega sporočila, ga soorganizator izključi.  

 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do 

katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorja, niti ne 

prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih 

ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. 

mailto:info@tengo.si
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9. člen 

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb pogojev 

nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani 

javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo udeleženci nagradne igre sproti 

obveščeni z objavami na spletni strani www.tengo.si. 

 

Vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko posredujete na elektronski naslov: info@tengo.si. 

    

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 15.5.2018. V času trajanja nagradne igre so 

pravila na vpogled na spletni strani www.tengo.si. 

 

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, 

se hranijo v prostorih organizatorja in sosorganizatorja nagradne igre dve leti. Vsa 

dokumentacija v zvezi z nagrajenci se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi 

predpisi. 

 

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator in soorganizator nagradne igre dokumentacijo 

uničita v skladu s svojimi internimi akti. 

 

Ljubljana, 15.5.2018 

 

AP ŠPORT d.o.o. in Tengo d.o.o. 

http://www.tengo.si____________/

