
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri 
 

 

1. Splošne določbe 

Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje KUKU, tržnokomunikacijske in posredniške storitve, Katarina Šeme, s.p., uvoznik in 

distributer blagovne znamke Radico za Slovenijo, Mivka 12A, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradne igre je promocija 

naravnih in ekoloških barv za lase Radico. 

 

Nagradna igra se začne 12. 9. 2019 ob 12.00 in se zaključi 17. 9. 2019 ob 12.00. 

 

S sodelovanjem v nagradni igri se potegujete za nagrado. 

 

 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. 

 

Uporabnik strani Facebook s svojim sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, jih 

sprejema ter se z njimi v celoti strinja. 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju, ki je organizator ali izvajalec nagradne igre, niti njihovi ožji družinski člani. Ob 

ugotovitvi, da je bilo to pravilo kršeno, se žrebanje za nagrado ponovi. 

 

 

3. Način sodelovanja v nagradni igri 

Uporabnik strani Facebook lahko v nagradni igri sodeluje tako, da kot komentar pod objavo napiše odgovor na nagradno vprašanje. 

 

V nagradni igri lahko sodeluje vsak uporabnik Facebooka, ki v času trajanja nagradne igre kot komentar pod objavo napiše imena vsaj treh 

blond odtenkov iz ponudbe Radico. Vsak uporabnik Facebooka lahko sodeluje samo enkrat. Če posameznik v isti nagradni igri sodeluje 

večkrat, bo upoštevan samo en njegov odgovor. 

 

 

4. Opis nagrade 

Poljuben odtenek naravne in ekološke barve za lase Radico COLOUR ME ORGANIC. Podelimo 3 nagrade (trem izžrebancem). 

 

Nagrado prispeva organizator nagradne igre. 

 

 

5. Žrebanje 

Žreb dobitnika nagrade v svojih poslovnih prostorih opravi organizator nagradne igre, in sicer najkasneje dva dni po zaključku nagradne 

igre, to je 19. 9. 2019. 

 

Zapisnik o nagradnem žrebanju hrani organizator nagradne igre. 

 

 

6. Objava imen nagrajencev 

Ime, ki ga nagrajenec uporablja na Facebooku (pa tudi njegovo pravo ime in priimek, če uporabnik Facebooka na družabnem omrežju 

uporablja drugačno ime), bo najkasneje 26. 9. 2019, torej najkasneje pet delovnih dni po opravljenem žrebanju, objavljen na spletni strani 

www.radico.si/nagradne-igre in na Facebook strani »Radico Slovenija« oziroma www.facebook.com/radico.si. 

 

 

7. Obvestilo nagrajencu in prevzem nagrade 

Na dan opravljenega žrebanja organizator nagradne igre prek strani Facebook obvesti nagrajenca o nagradi. 

 

Organizator nagradne igre pošlje nagrajencu nagrado po pošti, in sicer na naslov, ki ga je sodelujoči posredoval na e-naslov 

info@radico.si. 

http://www.radico.si/nagradne-igre
http://www.facebook.com/radico.si


 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotov i, da je 

sodelujoči kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. 

 

 

8. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov 

S sodelovanjem v nagradni igri potrjujete, da lahko organizator nagradne igre hrani vaše podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov) in jih 

uporablja za pošiljanje obvestil po navadni ali elektronski pošti v promocijske namene (največ dvakrat mesečno). 

 

Od prejemanja tovrstnih obvestil se lahko kadarkoli odjavite, in sicer tako, da na e-naslov info@radico.si pošljete sporočilo z zadevo 

»Odjava«. 

 

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne 

bo posredoval tretjim osebam. 

 

Ime in priimek nagrajenca oziroma ime, ki ga nagrajenec uporablja na Facebooku, bo na dan, ko bo nagrajenec znan, objavljen na spletni 

strani www.radico.si/nagradne-igre in na Facebook strani »Radico Slovenija« oziroma www.facebook.com/radico.si. 

 

 

9. Odgovornost organizatorja nagradne igre 

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi tehničnih težav in napak pri 

internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve. Prav tako ni odgovoren za nepravilno delovanje storitve, ki je 

posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika, oziroma za morebitno začasno nedelovanje strani www.facebook.com in s tem tudi 

strani Radico Slovenija na Facebooku. 

 

Vsem sodelujočim v nagradni igri sta v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu 

info@radico.si. 

 

 

10. Ostalo 

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi navodili, ustrezno tolmači komisija. Vse odločitve 

komisije so dokončne in pritožba nanje ni mogoča. 

 

 

11. Reševanje pritožb in končne določbe 

Vse morebitne spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila vel jajo od dneva 

sprejetja dalje. 

 

 

Ljubljana, 12. 9. 2019 

http://www.radico.si/nagradne-igre
http://www.facebook.com/radico.si

