
Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre Term Čatež 

Navedena pravila določajo način izvajanja nagradne igre v Termah Čatež. 

Organizator nagradne igre je podjetje Terme Čatež d.d. Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi (v 
nadaljevanju organizator). 

Pravica sodelovanja v nagradni igri 

• V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, starejše od 14 let. Mlajši od 18 let lahko v nagradni 
igri sodelujejo le ob predhodnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov  in so kadarkoli v 
času trajanja nagradne igre na zahtevo organizatorja dolžni predložiti pisno soglasje staršev 
oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri.  

• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Termah Čatež, d.d. in njihovi ožji družinski 
člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 
otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) 
ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Prav tako pravna oseba ne 
more biti sodelujoči v nagradni igri. Če je v igri izžrebana katera koli izmed oseb, ki v igri ne 
smejo sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi. 

Pravila sodelovanja 

• Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči v nagradni igri izpolniti obrazec z osebnimi 
podatki, vključno z e-mail naslovom. 

Nagrade 

Vsak mesec bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli: 
1. nagrada: VIKEND PAKET ZA 2 OSEBI V HOTELU TERME**** 
2. nagrada: VIKEND PAKET V APARTMAJIH (do 3 osebe) 
3. nagrada: VIKEND PAKET ZA 1 OSEBO V AQUAPARK HOTELU ŽUSTERNA***  

 

Žrebanje nagrad nagradne igre 

• V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so izpolnili vse pogoje sodelovanja. 
• Posameznik je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat in prejme le eno nagrado. 
• Podatki izpolnjeni na obrazcu, morajo biti točni. Če podatki niso točni, je to lahko razlog, 

zaradi katerega se nagrada ne podeli. 
• Žrebanje bo potekalo 20. marca in 20. septembra v prostorih organizatorja.  
• Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v računalniško bazo organizatorja. 
• Izid žrebanja s podatki o nagrajencih bo organizator objavil najkasneje v 8 delovnih dneh po 

izvedenem žrebu na strani www.terme-catez.si. 
• Rezultat žrebanja je dokončen.  
• Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti, najkasneje v 8 delovnih dneh po 

izvedenem žrebu, in sicer na elektronski naslov, ki so ga navedli v obrazcu. 
• Organizator nagrajencu po pošti posreduje darilni bon, ob predložitvi katerega lahko koristi 

nagrado. 
• Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju sporočiti osnovne osebne podatke 

(ime in priimek, naslov, davčno številko in davčni urad). 
• Zavezanec za plačilo dohodnine za nagrado je nagrajenec. Akontacijo dohodnine v zvezi z 

nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.  
• Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 

nagrajenca. 
• Če nagrajenec v navedenem roku ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade 

odkloni, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do 



izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati 
v kakršenkoli drug namen. 

• Organizator nagrade podeljuje v naravi, nagrajenec ne more zahtevati izplačila nagrade v 
gotovini ali zamenjavo darilnega bona za kakšno drugo darilo. Nagrada je prenosljiva na ožje 
družinske člane. 

• Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre Term Čatež in druge osebe, ki so 
kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju organizator), ter za 
udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri oz. izpolnitvijo kupona priznavajo ta pravila in se 
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani 
www.terme-catez.si. 

Odgovornosti organizatorja 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.  

Varstvo osebnih podatkov 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica 
sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih 
uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, novostih in drugih promocijskih akcijah 
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to 
bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času trajanja nagradne igre ima posameznik možnost 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki 
podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. 

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov.  

Končne določbe 

• Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradne igre je na voljo na spletni strani www.terme-
catez.si.  

• V primeru vprašanj ali nejasnosti lahko sodelujoči kontaktirajo organizatorja po telefonu, pošti 
ali elektronski pošti info@terme-catez.si. 

Terme Čatež d.d. 

Čatež ob Savi, dne 26.09.2013 


