
Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri  

Organizator nagradne igre je podjetje Kemomed d.o.o.. 
 
1. Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo pogoje podane v teh pravilih, razen zaposleni v Kemomed d.o.o.  
 
2. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka od vključno 04.09.2017 do vključno 16.10.2017. 
  
3. Opis nagradne igre in oblike sodelovanja 

Če želite sodelovati v nagradni igri nam prosim pošljite mail na info@kemomed.si. 
S tem, ko se prijavite na nagradno igro boste prejeli eno plišasto igračko Phenix na vsak oddelek.  
Sodeluje vas lahko več iz enega oddelka. 
Na naš mail info@kemomed.si nam pošljite izvirno sliko plišaste igračke Phenix s Phenomenex produkti.  
Na sliki naj ne bodo osebe. 
Vaša izvirna slika bo objavljena na naši Facebook strani anonimno. 
Prve tri slike, ki prejmejo največ všečkov, bodo nagrajene z bogatimi nagradami.  
 
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.kemomed.si in na Facebook profilu Kemomed d.o.o.,  najkasneje 
do 17.10.2017, ko se tudi nagradna igra zaključi. 
 
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri  

V nagradni igri lahko sodelujejo: 
o polnoletne osebe, 
o osebe, ki  sprejemajo te pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.   
o fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti 
nagrado. 
 
5. Nagrade  

Glavna nagrada: Canon fotoaparat 
Druga nagrada: Kindle elektronski bralnik 
Tretja nagrada: WD zunanji trdi disk 
Nagrado bo nagrajenec / ka prejel v roku 7 dni po koncu nagradne igre. 
Pogoj za prejem nagrad je, da nagrajenec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa 
pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. 
začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava.  
V sporočilu bo podjetje Kemomed  prejemnika pozvalo in razložilo, katere podatke mora prejemnik predložiti. 
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča. 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 

o nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
o se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, 
o izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov 

  
 
6. Davki in akontacija dohodnine 
 Nagrade podarja podjetje Kemomed d.o.o.. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema 

teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. 
Organizator bo za glavno nagrado, ki jo podeljuje obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov 
hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Akontacija dohodnine bremeni organizatorja 
bruto vrednost nagrade (to je vrednost, ki je enaka izročeni nagradi, povečani za akontacijo dohodnine) pa bo 
organizator poročal davčnemu organu, in sicer za leto 2017, v katerem bo nagrada izplačana. Morebitne druge 
davčne obveznosti bremenijo nagrajence. 
  
7. Varstvo osebnih podatkov 

Posameznik / ca, ki sodeluje v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke. 
Organizator bo osebne podatke obdeloval za statistično obdelavo in raziskave, raziskovanje trga, pošiljanje 
ponudb in reklamnega gradiva ter strokovnih vsebin ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. 
 
  
Ljubljana, 01. avgust 2017 
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