
 

Nagradna igra 55+ 

PRAVILA NAGRADNE 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 
je LUK - Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju LU Kranj) 
 
TRAJANJE NAGRADNE IGRE 
Nagradna igra poteka od 27.09.2014 do 18.10.2014 na stojnicah, kjer se predstavlja Center za tretje 
življenjsko obdobje pri LUK: 

 27. 09. 2014 – Glavni trg v Kranju 

 27. 09. 2014 – Domača vas na Primskovem, Kranj 

 30. 09. 2014 – Festival za tretje življenjsko obdobje, Cankarjev dom, Ljubljana 

 04. 10. 2014 – Domača vas na Primskovem, Kranj 

 11. 10. 2014 – Domača vas na Primskovem, Kranj 
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE 
 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki 
soglašajo s temi pravili in so starejši od 55 let. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na LUK ali tisti, ki za LUK opravljajo dela in naloge po 
drugih dogovorih oziroma pogojih ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero živi v 
skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. 
posvojitelji zaposlenega).  
Posameznik lahko sodeluje samo z enim nagradnim kuponom. 
 
NAČIN SODELOVANJA 
Za pravilno izpolnjen kupon šteje vsak kupon s pravilnim odgovorom  in naslednjimi podatki: ime, 
priimek, naslov, telefonska in elektronski naslov (slednji ni obvezen) in podpis, da soglaša s pravili 
nagradne igre. 
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki oddajo pravilno izpolnjen kupon na stojnici LUK. 
 
NAGRADNI FOND IN ŽREBANJE NAGRAD 
Nagradni fond je sestavljen iz blagovnih nagrad, objavljen je na vsakem kuponu. Nagradni fond 
sestavi organizator. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino.  
Žrebanje nagrad bo potekalo v ponedeljek, 20.10.2014 ob 10h na sedežu LUK v navzočnosti tričlanske 
komisije, ki jo imenuje organizator.  
V primeru, da je na kuponu navedenih več oseb, se nagrada podeli prvi navedeni osebi. 
V primeru, da izžrebani kupon ni veljaven, se žrebanje ponavlja toliko časa, da kupon ustreza 
zahtevam nagradne igre. 
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev, se hranita na sedežu LUK. 
 
OBJAVA NAGRAJENCEV 
Nagrajenci bodo v roku 7 dni po žrebanju obveščeni po pošti in objavljeni na spletni strani LU Kranj. 
Vsi izžrebanci v nagradni igri organizatorju izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka ter kraja bivanja 
na spletni strani LU Kranj. 
Nagrajenci soglašajo, da organizator na način, kot je izrecno naveden zgoraj, objavi imena 
nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitne podelitve nagrad. Za objavo imen, fotografij in 
posnetkov podelitve v medijih organizatorju ni treba plačati nagrajencem. 

 



PODATKI IN PREVZEM NAGRADE 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je 
pisno navedeno drugače. 
Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je LUK. 
Nagrado nagrajenci prevzamejo osebno v tajništvu na sedežu LUK. 
LUK pošlje obvestilo o prejemu nagrade z natančnimi navodili o prevzemu nagrade nagrajencem in 
sicer po pošti. 
Izžrebanec bo o nagradi in podatkih, potrebnih za prevzem, obveščen po pošti najkasneje v 10 dneh 
po izidu žrebanja. 
V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade 
ne priglasi, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi. 
Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 
20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem 
primeru se ta nagrada ne podeli. 
 
DAVČNE OBVEZNOSTI 
Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi organizator nagradne igre. 
 
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. 
Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da 
organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno 
pooblaščeni osebi.  
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno 
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator 
ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora preko spletne 
strani LU Kranj obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad. 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna 
in velja za vse udeležence. 
 
PRITOŽBE IN REŠEVANJE SPOROV 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator 
zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca. 
LU Kranj, si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V 
kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se LU Kranj, in sodelujoči dogovorita za uporabo slovenskega prava in 
pristojnost sodišča v Kranju. 
 
Kranj, 26.09.2014 


