Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
»EuroBARsket point«

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »EuroBARsket point«.
Organizator nagradne igre z nazivom » EuroBARsket point« (v nadaljevanju nagradna igra) je
Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Izvajalec nagradne igre je Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična
številka:3439780000, IŠ DDV: SI 53747020 (v nadaljevanju izvajalec).
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 21. 8. 2017 do vključno
6. 9. 2017 (zadnji javno objavljeni in določeni termin tekme slovenske košarkarske reprezentance
na Evropskem prvenstvu v košarki 2017 (v nadaljevanju Eurobasket 2017). V kolikor se slovenska
košarkarska reprezentanca uvrsti v naslednje kroge prvenstva, se nagradna igra podaljša skladno z
novimi termini tekem. Nagradna igra traja najdlje do konca prvenstva, in sicer do 17. 9. 2017, kar
pomeni, da je potek in trajanje nagradne igre odvisen od izida in poteka igre slovenske košarkarske
reprezentance na prvenstvu Eurobasket 2017. V kolikor slovenska reprezentanca iz prvenstva
izpade že v prvem delu in odigra zadnjo tekmo 6. 9. 2017, se nagradna igra na ta dan zaključi. V
nasprotnem primeru se nagradna igra nadaljuje in zaključi šele, ko slovenska reprezentanca izpade
iz prvenstva Eurobasket 2017.
Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni aktivnosti, sprejemajo te splošne pogoje in jamčijo, da so
polnoletni, da so njihovi podatki verodostojni, da so seznanjeni s pravili in pogoji in se z njimi s
pristopom k nagradni aktivnosti v celoti strinjajo.
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre »EuroBARsket point« je promocija sponzorstva slovenske košarkarske
reprezentance ne Eurobasketu 2017 in promocija Union piva.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, starejše od 18 let. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) v nagradni igre ne smejo sodelovati.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o.. ali zaposleni
v podjetju Agencija 101, d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci
oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) in druge osebe, ki
kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
4. Način sodelovanja
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo z obiskom spletnega mesta www.eurobarsket.si, kjer označijo
lokal (EuroBARsket point) v katerem želijo rezervirati mizo, označijo izbrano tekmo slovenske
reprezentance in vpišejo svoje ime in imena najmanj dveh (2) prijateljev. Pogoj za sodelovanje v
nagradni igri je izpolnitev naslednjih podatkov: izbor lokala, izbor tekme, vpis svojega imena in enaslova ter vpis imen najmanj dveh oseb (imena prijateljev, s katerimi si želi udeleženec ogledati
izbrano tekmo). Ko uporabnik uspešno vnese vse podatke in odda rezervacijo, na vpisani e-naslov
prejme potrditveno obvestilo, s katerim so podatki zabeleženi in je potrjeno sodelovanje v

nagradnem žrebu. Nagrade bodo podeljene z naključnim žrebom, in sicer: za vsak termin tekme, ki
jo igra slovenska reprezentanca, izvajalec nagradne igre za vsak lokal (10) izžreba enega nagrajenca,
ki bo dobil prostor za VIP navijaško mizo. Žreb za nagrado bo izvajalec nagradne igre izvedel 5 dni
pred vsako tekmo in najkasneje v roku 24 ur nagrajence obvestil preko Facebook strani UNION in
s poslano e-pošto. V kolikor se nagrajenec v roku 48 ur ne odzove (izvajalcu ne odgovori preko
Facebooka ali na poslano e-pošto), si izvajalec nagradne igre pridržuje pravico, da izžreba novega
nagrajenca. Novi nagrajenec ima za odziv 24 ur. V kolikor se tudi drugi izžrebanec ne odzove, si
izvajalec pridržuje pravico, da izžreba naslednjega nagrajenca in sam postavi potrebni rok odziva.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov in ga Pivovarna Laško Union d.o.o. oz.
Agencija 101 d.o.o. ne zaračunava. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v
nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
· strošek dostopa do interneta;
· strošek prenosa podatkov z interneta.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, kar pomeni, da lahko en uporabnik
navijaško mizo rezervira v več različnih lokalih in za več različnih terminov. Nagrado pa lahko ena
osebe prejme le enkrat. V primeru, da je oseba, ki je mizo že dobila ponovno izžrebana, se z
naključnim žrebom določi novega nagrajenca.

Izbor lokalov:
1) Cutty Sark, Ljubljana
2) Hiša Športa, Ljubljana
3) Gig, Ljubljana
4) Sombrero bar, Ljubljana
5) Premier pub, Ljubljana
6) Hotel Mantova, Vrhnika
7). Dioniz Caffe, Krško
8). Havana bar, Koper
9). Picerija na Placu, Vipava
10). Pivnica Union, Ljubljana

Prvi termini tekem:
31. 08., 12:45, Slovenija : Poljska
02. 09., 19:00, Finska : Slovenija
03. 09., 15:30, Slovenija : Grčija
05. 09., 12:45, Islandija : Slovenija
06. 09., 13:45, Slovenija : Francija

V primeru, da slovenska reprezentanca s tekmami na turnirju Eurobasket 2017 nadaljuje, se
nagradna igra podaljša. To pomeni, da se v nagradno igro dodajo novi termini.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna aktivnost se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 21. 8. 2017 in
najkasneje do vključno 17. 9. 2017 (odvisno od izida in poteka iger slovenske košarkarske
reprezentance). V kolikor slovenska reprezentanca iz prvenstva Eurobasket 2017 izpade že v prvem
delu (po prvih petih tekmah) in odigra zadnjo tekmo 6. 9. 2017, se nagradna igra na ta dan zaključi.
V nasprotnem primeru se nadaljuje in zaključi, ko slovenska reprezentanca izpade.

6. Nagrade:
VIP navijaška miza v enem izmed Eurobarsket pointov (lokalov) za 6 oseb, ki vključuje:
- brezplačno pivo Union (4 x 0,5l Union svetlo na osebo, skupaj 24 x 0,5l) in prigrizki,
- majica s podpisi slovenskih košarkarskih reprezentantov,
- vstopnica za Union Experience.
Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali prenosljive na tretje
osebe. Vrednost nagrade za 1 osebo ne presega 42,00 €.

7. Žrebanje nagrad
Žrebanje za VIP navijaško mizo bo v prvi fazi potekalo petkrat, in sicer za pet (5) terminov tekem
slovenske reprezentance. Žreb bo izvajalec nagradne igre izvedel 5 dni pred vsako tekmo ob 11:00
na sedežu izvajalca nagradne igre. Žreb bo opravljen za vsako lokacijo oz. za vsak lokal posebej. To
pomeni, da bo za eno tekmo izžrebanih deset (10) nagrajencev. Izvedbo bo potrdila
organizatorjeva tričlanska komisija - predsednik in dva člana komisije. Žreb bo opravljen tako, da
se bo izmed vseh sodelujočih, ki so se prijavili za ogled tekme v določenem izbranem lokalu, z
računalniškim programom izžrebalo enega naključnega izžrebanca. Pooblaščeni član komisije
(zapisnikar) bo vodil zapisnik, ki bo vseboval kraj, datum in čas žrebanja, ime in priimek članov
komisije in njihovo vlogo, ime in priimek nagrajencev, osvojeno nagrado in ostale pomembne
informacije, ki se tičejo žrebanja. En izvod zapisnika se bo hranil na sedežu organizatorja
nagradne igre in drug izvod pri izvajalcu nagradne igre. Žrebanje je zaključeno, ko so izžrebane
vse predvidene nagrade. Žrebanje je dokončno, pritožbe niso možne.
7.1 Termini žrebanja
1.) 26. 8. 2017 ob 11:00, za tekmo Slovenija : Poljska, ki bo potekala 31. 8. 2017.
2.) 28. 8. 2017 ob 11:00, za tekmo Slovenija : Finska, ki bo potekala 2. 9. 2017.
3.) 29. 8. 2017 ob 11:00, za tekmo Slovenija : Grčija, ki bo potekala 3. 9. 2017.
4.) 31. 8. 2017 ob 11:00, za tekmo Slovenija : Islandija, ki bo potekala 5. 9. 2017.
5.) 1. 9. 2017 ob 11:00, za tekmo Slovenija : Francija, ki bo potekala 6. 9. 2017.
V kolikor se slovenska reprezentanca uvrsti naprej in nadaljuje s tekmovanjem, bodo v nagradni
igri naknadno objavljeni termini tekem in novi termini žreba. Za ostale tekme, ki sledijo v drugem
krogu prvenstva, si izvajalec pridržuje pravico, da sam določi koliko dni pred tekmo bo opravil
nagradni žreb in koliko časa ima izžrebani nagrajenec za odgovor in potrditev rezervirane mize.
8. Obveščanje nagrajencev

Po izvedenem žrebu bodo nagrajenci najkasneje v roku 24 ur o prejemu nagrade obveščeni na
Facebook strani Union in na e-naslov, ki so oddali ob prijavi. Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi
prejeli tudi prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu.
Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z
objavo imena profila na časovnici ter v zapisu na Facebook strani Union. Odločitev komisije je
dokončna in pritožba nanjo ni mogoča.
9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je izpolnjevanje pogojev, opredeljenih s pravili in pogoji sodelovanja v
nagradni igri. Nagrajenec je dolžan organizatorju na e-naslov ali preko zasebnega sporočila na
Facebooku potrditi sprejem nagrade (ogled izbrane tekme v izbranem lokalu) in svoje podatke ter
dokazati polnoletnost (kopija ali fotografija osebnega dokumenta). Nagrajenec nagrado prevzame
v izbranem lokalu, kjer ga čaka VIP navijaška miza in ogled tekme.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- je nagrajenec mlajši od 18 let,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v 48 urah (drugo izžrebani nagrajenec v
24 urah) od objave rezultatov nagradne igre ne oglasi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje
organizator za podelitev nagrade.
10. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči
utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju ali za kakršnekoli posledice ob koriščenju
nagrade.
11. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja
varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne
igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za
potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali
dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in naročnik se zavezujeta, da osebnih podatkov ne
bosta posredovala tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V
primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh
morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično
tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
12. Davčne obveznosti
Nagrada ne presega vrednosti 42,00 €.
Organizator bo, v kolikor pride do spremembe, od nagrad, katerih bruto vrednost presega z
zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od
osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine
in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo bremenijo nagrajence.
13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena in dostopna na spletni strani www.eurobarsket.si ter na
vpogled vsem udeležencem.
14. Ostale določbe
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne in nepravilne prijave za rezervacijo mize.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih
povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali
nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v
tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno
organizator.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v
nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih
spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na
Facebook strani Union, v zapiskih in na spletni strani www.eurobarsket.si, kjer so tudi objavljena
pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.
V Ljubljani, 21. 8. 2017.

