
Pravila nagradne igre  
„SPAR – Gourmet nagrajuje!“  

  
1. člen  

Organizator nagradne igre „SPAR – Gourmet nagrajuje!« je podjetje ARC-Kranj, d.o.o., 

Hrastje 52k, 4000 Kranj, v nadaljevanju organizator. Nagradna igra poteka v vseh 

prodajalnah Mercator po Sloveniji.  

  
2. člen  

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo na naslov ARC-Kranj, d.o.o., p.p. 257, 4001 

Kranj poslali:  

• Fotografijo njihovega mucka ali  

• Račun oziroma kopijo računa, ki dokazuje nakup kateregakoli izdelka Purina 

Gourmet v trgovinah Spar in megamarketih Interspar.  

  

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  

  
3. člen  

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene ali honorarno zaposlene pri 

organizatorju ter izvajalcu (SPAR Slovenija trgovsko podjetje d.o.o.) nagradne igre, 

njihovi ožji družinski člani (zakonci oz. osebe, s katerimi zaposleni živijo v življenjski 

skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 

posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci,  vnuki,  bratje  in  sestre  

ter  starši  oz.  posvojitelji  zaposlenega)  ter  vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo 

pri organizaciji nagradne igre.  

Vsakdo lahko sodeluje večkrat – več poslanih prijav, ki ustrezajo pogojem iz 2. člena 

pravil.  

V kolikor je sodelujoči mladoletna oseba, jamči, da ima dovoljenje svojih staršev oz. 

zakonitih zastopnikov. Organizator za sodelovanje mladoletnih oseb ne odgovarja.  

  
4. člen  

Organizator  si  pridržuje  pravico  za  objavo  imena  in  priimka,  ter  kraja  bivanja 

izžrebancev na spletni strani www.arc.si.  

 

Sodelujoči s prijavo v nagradni igri podaja izrecno privolitev za obdelavo osebnih 

podatkov z namenom sodelovanja v nagradni igri in izjavlja, da so navedeni podatki 

pravilni. Seznanjen je z Izjavo o varovanju osebnih podatkov (objavljena na www.arc.si) 

in pravico, da lahko to privolitev kadarkoli prekliče z dopisom naslovljenim na družbo. 

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem. 

 

Družba bo posredovane podatke uporabila za izvajanje nagradne igre in s tem povezano 

in združljivo obdelavo osebnih podatkov ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti.  
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Podatki se za namene izvedbe nagradne igre lahko posredujejo tudi dobavitelju oziroma 

lastniku blagovne znamke.  

 

  
5. člen Nagrade  

  

• 30x blazina za ljubljenčka Purina Gourmet  

       

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino niti prenesti na tretjo osebo. 

Organizator ne  prevzema nobene  odgovornosti  v  zvezi  s  koriščenjem in  uporabo 

nagrade. 

  6. člen  

  

Nagradna igra bo potekala od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.  

Nagradna igra se bo končala 30. 11. 2018 ob 23:59.  

Označevanje nagradne igre v trgovinah SPAR in megamarketih INTERSPAR bo potekalo 

od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.  

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni pisno po pošti najkasneje v 14 dneh po žrebu. Žreb 

nagrade nagradne igre »SPAR – Gourmet nagrajuje!« bo potekal 4. 12. 2018 ob 13:00 

na naslovu organizatorja.  Pri  žrebu  bo  prisotna  tričlanska  komisija, ki bo nadzirala 

potek žrebanja.  

  
7. člen  

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabnikov uporabil le za namene nagradne 

igre »Spar – Gourmet nagrajuje!«  

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

• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;  

• se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, ali da 

je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da 

je bil izžreban v nasprotju s temi pravili;  

• se nihče od izžrebancev kljub prejetemu obvestilu o nagradi ne odzove na 

vabilo za prevzem nagrade;  

  
O izboru se bo vodil zapisnik, ki bo vseboval podatke o datumu, uri in kraju izbora, 
navzočih osebah, poteku žrebanja in nagrajencev po vrstnem redu, kot so bili izbrani. 
Zapisnik bodo podpisali vsi člani komisije, pripravil se bo v enem izvodu in hranil pri 
organizatorju.  
Nagrajenci so lahko izbrani samo enkrat. Izbor je dokončen, pritožba ni možna. 

Nagrajenci bodo  o nagradi obveščeni po pošti, najkasneje v 14 dneh od datuma 

žrebanja.  

Nagrada bo podeljena v 28 dneh od prejema obvestila nagrajenca.  

V kolikor se nagrajenec ne odzove in nagrade ne prevzame v 10 dneh po prejemu 

obvestila, mu organizator nagradne igre nagrade ni dolžan izročiti, nagrajenec pa v tem 

primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. 



Kontaktna oseba za prevzem nagrade je Gregor Debelak, asistent v marketingu v 

podjetju ARC-Kranj, d.o.o.  

Če  nagrajenec  ne  prevzame  nagrade  v  navedenem  roku,  nagrada  ni  podeljena.  

Pritožba ni možna.  

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih 

ovir, tehničnih težav in napak, ki bi nastale zaradi tretjih oseb. S sodelovanjem v 

nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in 

hranjenje posredovanih osebnih podatkov ter dovoljujejo objavo svojega imena, 

priimka, kraja bivanja. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal 

in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo 

posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.  
 

 8. člen  

Organizator nagradne igre ima pravico do spremembe pogojev nagradne igre zaradi 

tehničnih ali zunanjih vzrokov.  

Splošni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.arc.si. Sodelujoči se strinjajo s 

sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, ki so navedeni v teh pravilih.  

  
9. člen  

Kakršnokoli vprašanje, ki se nanaša na nagradno igro, lahko zainteresirani posredujejo 

organizatorju na elektronski naslov info@arc.si.  

Odgovore na vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena 

s temi pravili, je dolžna podati tričlanska komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo 

in nadzor poteka nagradne igre. Njena razlaga je dokončna in pritožba zoper njo ni 

mogoča.  

  
10. člen  

V  primeru  sporov,  ki  nastanejo  v  zvezi  z  nagradno  igro  in  jih  ni  mogoče  rešiti 

sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.  
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