NAGRADNA IGRA
'PRIJAVITE SE NA NOVICE IZPOD ŠPIKA'
24.6.-10.9.2022
SPLOŠNI POGOJI
Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Organizator in izvajalec nagradne igre je HIT d.d. Nova Gorica, Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica (v
nadaljevanju izvajalec nagradne igre). Nagradna igra bo potekala v času 24.6.-10.9.2022. V nagradni
igri lahko sodelujejo vsi polnoletni obiskovalci spletne strani hotela Špik, ki se bodo prijavili na novice.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju HIT d.d. Nova Gorica in njihovi ožji družinski
člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenski skupnosti, ki je po predpisih o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci
oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši zaposlenega).
Do sodelovanja v nagradni igri so upravičeni vsi zgoraj navedeni uporabniki, ki bodo v času trajanja
nagradne igre izvedli sledečo aktivnost:

a.) Uporabniki spletne strani alpskega resorta Špik, ki izpolnijo prijavni obrazec na novice hotela
na linku: https://hotelspik.com/ugodna-ponudba/
b.) Trenutni obiskovalci alpskega resorta Špik lahko prijavni obrazec izpolnijo tudi v pisni obliki
na recepciji hotela

Nagrade
Nagradno žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 12. 9.2022. Žrebanje se izvede v sestavi tričlanske
komisije, ki bo med vsemi sodelujočimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, izžrebalo 3
dobitnike nagrad.
Nagrade: 1 x nočitev z zajtrkom za 2 noči za 2 osebi, 1x kopanje + uporaba savn za 2 osebi , 3 x
dežnik

Nagrajenci bodo o prejemu nagrad obveščeni preko:

a.) elektronske pošte
b.) Rezultati nagradne igre so dokončni.

Prevzem nagrade
Prevzem oziroma unovčenje nagrad je možen do vključno 31. 1. 2023 v recepciji hotela Špik. Po tem
datumu nagrade ni več mogoče unovčiti oz. ta nepreklicno zapade, nagrajenec pa ni upravičen do
nadomestne nagrade. Nagrad ni možno izplačati ali menjati za gotovino. Nagrajenec ni upravičen do
nagrade, če se ne strinja s prejemom nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje
lažne podatke. Prav tako nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre.
V teh primerih se nagrada ne podeli.

V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi Republike Slovenije v zvezi z obračunavanjem davčnega
odtegljaja (akontacija dohodnine), je prejemnik nagradnega žrebanja, ki ni igra na srečo, dolžan
predložiti predpisane osebne podatke, slovenski državljani pa tudi davčno številko.

Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in
nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS št. 94/2007 – UPB1). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Organizator lahko obdeluje zbrane podatke v namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o
ponudbi, novostih in ugodnostih ter v druge trženjske namene.

Splošne informacije
Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.hit.si ter www.hotelspik.si. Za dodatne
informacije lahko tudi pišete na privilege@hit.si.

Sprememba pravil
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre
iz vsebinskih, komercialnih ali tehničnih razlogov.

Pravila pričnejo veljati z dnem objave 24.6.2022

Vodstvo družbe Hit d.d. Nova Gorica

Nova Gorica, 21.6.2022

