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ZAPISNIK NAGRADNEGA ŽREBANJA

Nagradna igra "Božično-novoletna"

Potekala je na Facebook strani Radico Slovenija.

Začetek: 24. 12. 2018 ob 12.00

Zaključek: 31. 12. 2018 ob 12.00

Organizator in izvajalec nagradne igre je bilo podjetje KUKU, tržnokomunikacijske in posredniške storitve, Katarina Šeme, s.p., Mivka 12A,

Ljubljana. Nagradna igra se je začela 24. 12. 2018 ob 12.00 in je trajala do 31. 12. 2018 do 12.00. Dne 3. 1. 2019, ob 19.30, se je v poslovnih

prostorih organizatorja nagradne igre zbrala tričlanska komisija v sestavi: Katarina Šeme, Helena Šeme in Karel Kuštrin, da opravi žreb.

V žrebanje so bili vključeni vsi, ki so sodelovali v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri in so na Facebook strani Radico Slovenija v

v polje za komentar napisali slovensko ime iskanega odtenka (ime odtenka/barve za lase Colour Me Organic, ki sta ga uporabili dve stranki

z objavljene slike) in obenem označili ime in priimek oziroma vzdevek nekaj svojih prijateljev s Facebook strani (vsaj dveh), pri čemer

se je vsaj eden od njih odzval tako, da je iz najmanj petih črk, ki jih vsebuje ime iskanega odtenka, sestavil besedo, ki obstaja v Slovarju

slovenskega knjižnega jezika. Za nagrado se je lahko potegoval tudi eden od izbranih prijateljev sodelujočega, in sicer tako, da je poleg

besede iz petih črk (zgoraj opisana naloga) dopisal še simpatično sporočilce Božičku ali Dedku mrazu glede želenega odtenka.

Simpatičnost sporočila je odtehtalo oziroma presodilo število všečkov (»Like«-ov), ki jih je to sporočilo prejelo od drugih uporabnikov

Facebook strani. Če je sporočilo Božičku ali Dedku mrazu napisalo več prijateljev izžrebanega sodelujočega, potem se je za nagrado

potegoval tisti prijatelj, katerega sporočilo je prejelo največ všečkov.

Organizator nagradne igre je ob upoštevanju pravil in pogojev sodelovanja uspel podeliti štirindvajset nagrad - 24 x rastlinski prah za

barvanje las - barva za lase Radico COLOUR ME ORGANIC. Nagrajenec izbere poljuben odtenek.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek Facebook strani (komentar pod objavo nagradne igre). Nagrajenec mora organizatorju nagradne

igre na elektronski naslov info@radico.si posredovati svoje podatke (polni naslov), kamor mu podjetje pošlje nagrado.

NAGRAJENCI:

Ana Urek, Andreja Mladenović, Bojana Fid, Branko Radič (Brane Radič), Filip Radisavljević (Filip Luka Mateja), Goran Radisavljević, 

Irena Gregorin, Jana Urek (Jana Miki Urek), Julija Urek, Klavdija Began, Ljubka Humar (Ljubka Hm), Luka Radisavljević, Mateja Novak, 

Mateja Pačnik, Marjeta Humar (Meta M. Humar), Mija Gostenčnik, Neža Gregorčič, Nina Mikša, Nina Vonča (Nina Vonca), Sanja Kolenc, 

Suzana Mišigoj (Sestra Ksenije), Sonja Sofija Erlač (Sofija Erlač), Tatjana Jelovčan in Mojca Stopar.

Ljubljana, 10. 1. 2019

*Povezava do nagradne igre na Facebook strani Radico Slovenija:

https://www.facebook.com/radico.si/photos/a.222160848116351/818633121802451/?type=3&theater
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