
Splošna pravila in pogoji velike nagradne igre Športni park Štepanc Fest 

 

Uvodne določbe 

 

1. člen 

 

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

organizira Športno društvo Baza, Pesarska cesta 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

organizator). 

 

Nagradna igra se bo izvedla v soboto, 5.10.2019. Zbiranje nagradnih kuponov po potekalo v 

soboto, 5.10.2019, med 15:00 in 19:59, na parkirišču pred BIT centrom na naslovu Litijska 

cesta 57, 1000 Ljubljana. Nagradno žrebanje se bo izvedlo na istem mestu ob 20.00 uri.  

 

Sodelovanje v nagradni igri 

 

2. člen 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju sodelujoči). 

 

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje tako, da v soboto, 5.10.2019, obišče vse tri športne 

objekte Športnega parka Štepanc Fest (BIT center + Fitnes center BIT, Squash land in 

BAZA) in v vsakem od teh športnih objektov dobi štampiljko na zadnji strani na, spodnjem 

delu letaka za obisk določenega športnega objekta. Letak / nagradni kupon za sodelovanje v 

nagradni igri ter štampiljko se lahko pridobi na recepciji oziroma info pultu posameznega 

športnega objekta. Vse štiri pridobljene štampiljke iz omenjenih športnih objektov ter 

izpolnjen kupon z osebnimi podatki (ime, priimek in elektronski naslov) sta pogoja za 

sodelovanje v nagradni igri Športni park Štepanc Fest. Nagradni kupon se odda v škatlo na 

kateri bo pisalo Nagradna igra Športni park Štepanc Fest, in sicer na parkirišču pred BIT 

centrom (prizorišče dogajanja) 5.10.2019 do 20.00 ure. Nagradno žrebanje se bo javno 

izvedlo na istem mestu ob 20.00 uri.  

 

 

V žrebanje za nagrade bodo vključeni vsi sodelujoči, ki bodo dne 5.10.2019, med 15.00 in 

19.59 uro: 

 obiskali vse tri športne objekte Športnega parka Štepanc Fest (BIT center + Fitnes center 

BIT, Squash land in BAZA) 

 v vsakem od teh športnih objektov dobili štampiljko za obisk določenega športnega 

objekta 

 Vse štiri pridobljene štampiljke iz omenjenih športnih objektov ter izpolnjen kupon z 

osebnimi podatki (ime, priimek in elektronski naslov) oddali v škatlo za žrebanje na 

parkirišču pred BIT centrom. 

 

 

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na 

elektronski naslov: info@bazasporta.si. 

 

Šteje se, da je udeleženec z oddajo svojih osebnih podatkov sprejel splošne pogoje 

sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil, v primeru, da postane 



nagrajenec, javno objavo imena in priimka na spletni strani www.bazasporta.si in po potrebi 

tudi na spletni strani športnega objekta BIT center, Fitnes center BIT in Squash land. 

 

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat. 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli 

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

sodelujejo, se jih izloči. Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, 

nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive  za sodelovanje v nagradni igri in druge 

pomote pri sodelovanju v nagradni igri. 

 

3. člen  

 

Za sodelovanje v nagradni igri nakup storitev organizatorja nagradne igre ni pogoj. 

 

Nagrade 

 

4. člen 

 

V okviru nagradne igre bodo podeljene naslednje nagrade: 

- BIT Center: 1 x letna karta za badminton  

- Fitnes center BIT: 1 x letna karta za fitnes in vodene vadbe  

- Squash land: 1 x letna karta za squash  

- BAZA: 1 x ogled nogometne tekme seria A v Italiji za dve osebi. Nagrada vključuje 

vstopnici za ogled tekme in tudi organiziran prevoz na ogled določene tekme. Ogled se 

izvede v letu 2020 in se tudi naknadno obvesti nagrajenca o terminu in lokaciji ogleda tekme. 

 

 

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo 

osebo. 

 

Komisija in potek žrebanja 

 

5. člen 

 

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz kadra organizatorjev treh športnih 

objektov (Bit center + Fitnes center Bit, Squash land in Baza). Izmed članov komisije se 

določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti navedbe 

glede datuma, uri in kraju žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih ter uri 

zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

 

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. 

Komisija bo v žrebanje uvrstila vse, ki bodo do 5.10.2019 do 20:00 ure pravilno sodelovali v 

nagradni igri skladno z določbami 2. člena. Odločitve komisije glede morebitnih izločitev 

sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. Odločitve komisije se zapišejo v 

zapisnik. 

 

Žrebanje se bo izvedlo 5.10.2019 ob 20:00 uri na parkirišču pred BIT centrom (osrednje 

prizorišče dogajanja). Žrebanje je javno. Žrebanje bo izvedeno z naključnim izborom 

sodelujočih v nagradni igri.  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. 

http://www.bazasporta.si/


 

 

 

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

 

6. člen 

 

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Ime in priimek 

nagrajencev bodo objavljena na spletni strani www.bazasporta.si.  

 

7. člen 

 

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade in načinu prevzema obveščeni pisno preko e-mail 

naslova, ki so ga navedli na nagradni kupon najkasneje v 7 delovnih dneh od datuma 

žrebanja.   

 

8. člen 

 

Varovanje osebnih podatkov 

 

Sodelujoči v nagradni igri Športni park Štepanc Fest organizatorju kot upravljavcu osebnih 

podatkov dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje njegove osebne podatke za naslednje 

namene: 

 neposrednega in/ali ciljanega trženja, 

 obveščanja o novostih in poslovni ponudbi, 

 vzorčenja, 

 statistične obdelave podatkov. 

 

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja 

osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, 

popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi 

predpisi. 

 

Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje 

za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, in sicer po e-pošti na naslov 

info@bazasporta.si ali pisno na naslov: Športno društvo Baza, Pesarska cesta 12, 1000 

Ljubljana. Organizator mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane 

zahteve. 

 

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih v nagradni igri Športni park Štepanc Fest 

vse dokler sodelujoči ne bo zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke 

osebnih podatkov organizatorja. 

 

Davki od nagrad 

 

9.  člen 

 

Sodelujoči, ki prejmejo nagrade, za katere se obračuna in plača akontacijo dohodnine (nad 42 

EUR) je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan v roku 7 delovnih dni po prejemu 

mailto:info@bazasporta.si


pisnega obvestila o nagradi organizatorju sporočiti zahtevane podatke. S tem se nagrajenec 

strinja, da bo prevzel izžrebano nagrado. V nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade ter 

mu je organizator ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca.  

 

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema pisnega 

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

podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. 

 

 

Plačilo akontacije dohodnine nagrajencu izvede organizator nagradne igre. 

 

Ostale določbe 

 

10. člen 

 

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

se hranijo dve leti v prostorih organizatorja.  

 

11. člen 

 

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na katere ne 

more vplivati (višja sila). O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru 

udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.  

 

12. člen  

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

 (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, 

 vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

 stroške, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja nagradni igri »Športni park 

Štepanc Fest. 

 

13. člen 

 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 24.9.2019. V času trajanja nagradne igre so 

pravila na vpogled na spletni strani www.bazasporta.si ter na sedežu organizatorja nagradne 

igre v času uradnih ur. 

  

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni 

strani www.bazasporta.si.  

 

Ljubljana, 24.9.2019 

 

http://www.bazasporta.si/
http://www.bazasporta.si/

