
NAVODILA IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 
 
1. Kdo prireja nagradno igro? 
 
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre objavljene v 3Utrip medijih (v 
nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je TOPIS, Mojca Babuder 
s.p., Križ 11, 6210 Sežana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator) v sodelovanju z 
naročnikom oglasnega prostora, ki razpisuje nagradno igro. 
 
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.3utrip.si. S temi 
pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v 
nagradni igri. 
 
2. Namen in trajanje nagradne igre 
 
Namen nagradne igre je nagrajevanje zvestih bralcev revije Kraški utrip in Goriški 
utrip. 
 
Nagradna igra traja v skladu z navodili naročnika posameznega oglasnega prostora, 
ki je naročnik nagradne igre. 
 
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci spletne strani www.3utrip.si in bralci 
revije Kraški in Goriški utrip s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
 
 Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne morejo 
sodelovati v nagradni igri.  
 
4. Način sodelovanja v nagradni igri 
 
Za nagrade se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v 
razpisanem roku trajanja nagradne igre in upoštevali navodila, da odgovore 
nagradne igre pošljejo po elektronski pošti na igra.utrip@gmail.com ali po pošti na 
dopisnici ali v pisemski ovojnici na naslov uredništva Topis, Mojca Babuder s.p., Križ 
11, 6210 Sežana 
 
Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom 
katerega koli izdelka, ki ga organizator nagradne igre trži preko svojih prodajnih 
kanalov.  
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5. Izbor nagrajencev 
 
Organizator ob koncu nagradne igre izžrebl nagrajence. Žrebanje poteka v poslovnih 
prostorih Topis, Mojca Babuder s.p., Križ 11, 6210 Sežana. 
 
Žrebanje se izvede v prisotnosti 3-članske komisije, ki je sestavljena iz treh 
zaposlenih v družbi organizatorja sli njegovih poslovnih partnerjev. Žrebanje ni javno.  
 
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni 
mogoča. 
 
6. Obveščanje nagrajencev in podeljevanje nagrad 
 
Dobitniki nagrad bodo objavljeni v naslednji izdaji revije Kraški utrip in Goriški utrip 
ali na spletni strani www.3utrip.si.  
 
Vsi nagrajenci bodo obveščeni najkasneje v roku 10 dni po žrebu na kontakte, ki so 
jih navedli pri sodelovanju v nagradni igri. 
 
Nagrade se prevzame na sedežu uredništva ali pa se dostavijo preko Pošte 
Slovenije ali DPD. Stroške poštnine poravna naslovnik sam. 
 
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi 
sodelovanja v nagradni igri. 
 
Organizator ni obvezen pisno odgovarjati na zahteve tistih, ki svojih osebnih 
podatkov niso pravočasno posredovali. 
 
7. Uporaba osebnih podatkov 
 
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in kraja bivanja v reviji 
Kraški utrip in Goriški utrip ter na na spletni strani www.3utrip.si oziroma na 
povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bodo 
zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine. Podatke nagrajencev se lahko 
posreduje naročniku nagradne igre z vsemi pripadajočimi podatki. Podatke 
posredovane preko kontaktnih obrazcev na spletni strani in v nagradnih igrah se 
uporablja tudi za namene promocije naših lastnih produktov. 
 
 
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke 
uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
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(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter da jih bo uporabljal 
izključno za namen, za katerega jih je pridobil.  
 
 
 
4. Končne določbe 
 
Organizator se zavezuje, da bo spoštoval pogoje in pravila nagradne igre in se trudil 
za njeno nemoteno izvedbo. 
 
Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

1. (ne)delovanje spletne strani ali (ne)distribucije tiskanih medijev 
2. (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči; 
3. nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih 

partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko 
začasno motile uporabo storitve; 

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

 
Sodelujoči v nagradni igri so s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri 
seznanjeni in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnega koli spora 
ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v 
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 
 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo 
vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 
 
V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do spreminjanja 
poteka nagradne igre. 
 
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. 
 
O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče 
obveščal z objavami na spletni strani www.3utrip.si in lastnih tiskanih medijih 
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