
Splošni pogoji sodelovanja in pravila za pridobitev nagrade v aktivnosti »Bi 

radi doživeli, kako biti v Mohoričevem dresu?  

uvodne določbe  

1. člen 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo 

organizira Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: organizator). 

2. člen 

Nagradna igra poteka v času od 1.7. do 30. 7. 2022 v vseh trgovinah Mercator  

Aktivnost ne velja v Mercator spletni trgovini.  

sodelovanje v aktivnosti  

3. člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki 
izpolnjujejo pogoj iz 4. člena teh pogojev. 

4. člen 

Namen promocije je promoviranje kolesarske dirke L`etape zato lahko sodeluje v 
nagradni igri le kupec, ki se preizkusi na trenažeju. 

5. člen 

Tričlanska komisija bo tedensko v žrebanje uvrstila tiste sodelujoče, ki bodo na dan 
promocije sodelovali na preizkusu proge L`etape Slovenia.  

Promocije bodo potekale v centrih: 

Mercator Šiška, 1. in 2. 7.  
Mercator Hipermarket Tabor, 8. in 9. 7. 

Mercator Hipermarket Koper, 15. in 16. 7. 
Mercator Hipermarket Kranj Primskovo, 22. in 23. 7.  

 
*   petek od 10 do 17h (po potrebi podaljšano do 19h) 
*   sobota od 9 do 15h (po potrebi podaljšano do 17h) 

 

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne 

načine sodelovanja v nagradni igri. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje 

se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko se prijavi . Na nagradno 
igro se prijavi pri promotorki na dan promocije, po tem, ko opravi vožnjo na trenažerju.  



nagrade 

6. člen 

Organizator bo nagrajence nagradne igre obvestil telefonsko. Telefonsko bo kupec 
skupaj z ostalimi podatki (ime, priimek, velikost majice) izpolnil na prijavnici za 

nagradno igro. Organizator bo nagrajence obvestil kje in kdaj lahko prevzamejo 
nagrado oziroma jo na željo nagrajenca dostavijo na dom. Organizator krije stroške 

dostave na dom. 

V nagradnem skladu so naslednje nagrade: 

• 1. nagrada : 8 x vstopnica (startnina) za kolesarsko dirko L`etape Slonvenia.  

• 2. nagrada: 32 x majica Bahrain Victorious, L`etape Slovenia  

• 3. nagrada: 160 x bidoni Team Bahrain Victorius  

nagradno žrebanje 

7. člen 

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju 

nagradne igre. 

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.. 

Žrebanje bo potekalo za vsako vikend aktivnost posebej in sicer 4.7., 11.7., 18.7. in 
25.7.2022. Žrebanje ne bo javno. Nagrajence se o prejetju nagrade obvesti najkasneje 
do 13. 7. 2022.  

Zapisnik o žrebanju vsebuje podatke o: 

• datumu, uri in kraju žrebanja, 

• članih komisije, 

• odločitvah komisije, 

• nagrajencih, 

• uri zaključka žrebanja. 

•  

Vsak udeleženec lahko v aktivnosti sodeluje večkrat, izžreban pa je lahko samo 

enkrat. 

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

 

Komisija izvede žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. 

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so 

dokončne in nepreklicne. 

Ravnanje in odločitve komisije se navedejo v zapisniku. 

prevzem nagrad 



8. člen 

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. 
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje s strani nagrajenca za 

predajo nagrade, posredovati v roku 7 (sedem) delovnih dni od podane informacije za 
posredovanje podatkov. Nagrajencu se v telefonskem obvestilu sporoči, katere 
podatke organizator potrebuje in na kateri naslov jih posreduje. V kolikor podatkov ne 

posreduje, se nagrada ne podeli. 

Nagrajenec se lahko pisno odpove nagradi v roku 3 (dneh) delovnih dni od 

telefonskega obvestila, da je bil izžreban, po pošti na naslov……. ali e-pošti na 
naslov….., da je izžreban.  

Nagrad ni mogoče zamenjati, nagrajenec tudi nima pravice zahtevati drugačne 

nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. 

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za 

morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko 
organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V 

takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja 
o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za 

vse udeležence. 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na 
spletni strani www.mercator.si. 

zaključek nagradne igre 

9. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, 
se hranijo v prostorih organizatorja vsaj 5 let.  

10. člen 

Po preteku zgoraj navedenega roka organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi 
internimi akti. 

varstvo osebnih podatkov 

11. člen 

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene te 

nagradne igre, za katere so bili pridobljeni. Organizator vse osebne podatke varuje v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in Politiko varstva osebnih 

podatkov v aktivnosti »Bi radi doživeli, kako biti v Mohoričevem dresu?«, ki je 
objavljena spletni strani……... (OPOMBA: Dodajte link!). 

12. člen 



Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 1. 7. 2022 .  

V Ljubljani, 1.7.2022 

 

 

                                                                                 Poslovni sistem Mercator, d.d. 

 


