Pravila nagradne igre
»ODDAJ ŠE DELUJOČI APARAT V KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO NA BUKOVŽLAKU«
1. člen
Organizator
Po teh pravilih prireja nagradno igro podjetje ZEOS, d.o.o., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana –
Črnuče in podjetje Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (v nadaljevanju:
»organizatorja«), in sicer v sklopu postavitve kotička za oddajo delujočih aparatov v RCERO
Celje, Bukovžlak 30, Teharje. Akcija sicer poteka pod okriljem projekta Life Spodbujamo ekrožno, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS.
2. člen
Namen akcije
Namen akcije je spodbujanje k prinašanju še delujočih aparatov v kotiček za delujoče aparate,
ki se nahaja v RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje ter s tem podaljšanje uporabne dobe
aparatov in posledično ohranjanje naravnih virov.
3. člen
Trajanje nagradne igre
Začetek nagradne igre: 16. oktober 2020.
Zaključek nagradne igre: 16. december 2020 (do konca obratovalnega časa, do 20:00).

4. člen
Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe gospodinjstev, ki koristijo storitve
odvoza odpadkov pri družbi Simbio, d.o.o.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi
nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ter njihovi ožji družinski člani. Vsaka takšna
prijava se bo štela za neveljavno.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
sodelovanjem (z oddajo pravilno označenega aparata) v nagradni igri sodelujoči pristane na
vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
5. člen
Načini sodelovanja v nagradni igri in njen potek

Za sodelovanje mora udeleženec fizično oddati en še delujoči aparat v kotiček za oddajo
delujočih aparatov, ki se nahaja v RCERO Celje, Bukovžlak 30, Teharje.
Aparat je potrebno označiti s posebno nalepko, ki se nahaja v kotičku. Uporabiti je potrebno
prvo možno nalepko po vrsti. Nalepka je dvodelna, na obeh straneh je zapisana ista številka.
En del nalepke se odlepi in nalepi na aparat ter aparat postavi na polico kotička, drugi del
nalepke pa udeleženec shrani pri sebi in z njo počaka na nagradno žrebanje.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške
sodelovanja se med drugim uvršča tudi strošek prevoza do in iz RCERO Celje.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji
sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
6. člen
Nagradno žrebanje in nagrade
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v žrebu oštevilčenih nalepk za 10x plačilo mesečne
položnice rednega odvoza odpadkov z gospodinjstva za leto 2021 pri podjetju Simbio, d.o.o..
Žreb nagrad bo potekal po koncu nagradne igre, in sicer 17. decembra 2020 na lokaciji Simbio,
d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje.
Rezultati žreba (torej izžrebane številke) bodo objavljeni na dan žreba na spletnih straneh:
www.simbio.si in www.rabljeniaparati.si. Udeleženci z izžrebanimi številkami se morajo do 30.
decembra 2020 javiti po telefonu (031 374 604) oz. e-mailu (helena.kojnik@simbio.si) družbi
Simbio, d.o.o., ter predložiti svoj del nalepke s številko v dokaz, da so ravno oni prejemnik
nagrade. Nato morajo organizatorju nagradne igre sporočiti tudi svoje osebne podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, davčno številko), da se jim bo lahko uredilo enoletno
brezplačno koriščenje storitev odvoza odpadkov iz njihovega gospodinjstva.
V kolikor se izkaže, da je bila ena oseba izžrebana večkrat ali da je bilo izžrebanih več oseb,
ki živijo v istem gospodinjstvu, se podari le ena nagrada za tisto gospodinjstvo.
V kolikor se izkaže, da za posamezno izžrebano številko v skladišču ni aparata, ki bi imel
identično številko, se nagrada za tisto izžrebano številko ne podeli in se izžreba naslednjo.
Izžrebane številke, za katere se do 30. decembra 2020 ne bo javil noben imetnik, bodo
propadle in nagrade za le-te se ne bo podelilo.
Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno
zamenjati za drugo storitev organizatorja.

Zmagovalec lahko odkloni prevzem nagrade. Če zmagovalec sprejem nagrade odkloni, sta
tako organizator kot sponzor v razmerju do takšnega zmagovalca prosta vseh obveznosti po
tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug
namen.
7. člen
Koriščenje nagrad
Zmagovalci bodo nagrado koristili v letu 2021, in sicer tako, da bo strošek njihovega odvoza
odpadkov za celotno leto 2021 plačal organizator.
Nagrade podarja organizator nagradne igre. 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 nagrade, ki jih podeljuje in ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka,
obračunal in plačal akontacijo dohodnine od nagrad. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi
letne dohodninske odločbe so dolžni poravnati nagrajenci sami.
8. člen
Sprememba pravil
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če
to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

9. člen
Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno
igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila
in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času
trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu
www.simbio.si in www.rabljeniaparati.si.
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija organizatorja v sestavi:
Jan Debenjak (vodja Life projekta, ZEOS, d.o.o.) in Helena Kojnik (predstavnik Simbio, d.o.o.),
ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo
organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala
pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika
lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

10. člen
Varovaje osebnih podatkov
Organizator obdeluje osebne podatke nagrajencev nagradne igre za naslednje namene:
•

•
•

objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na www.simbio.si,
www.rabljeniaparati.si, družbenih omrežjih organizatorjev ter v sporočilu za javnost po
koncu nagradne igre,
odpis plačila komunalnih storitev nagrajencev pri družbi Simbio, d.o.o.,
za potrebe obračunavanja dohodnine nagrajencev.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v
kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro pravico
dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do
prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti
ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko
udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na elektronski naslov
life@zeos.si.
11. člen
Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Celju.
12. člen
Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 16. oktobra 2020.
V Ljubljani, 16. oktober 2020

