
 

»IZBERI	SVOJO	DRUŽBO	ZA	STAROPRAMEN	
PIKNIK«	

	
Pravila	nagradne	igre	

	
	
	
1. ORGANIZATOR	
	
Organizator	 nagradne	 igre	 »IZBERI	 SVOJO	DRUŽBO	 ZA	 STAROPRAMEN	PIKNIK«	 je	 Ahac	 d.o.o.,	 Stopče	 31,	 3231	
Grobelno.	(v	nadaljevanju	organizator).				

2. TRAJANJE	NAGRADNE	IGRE		
	
Nagradna	igra	se	začne	2.6.2021	in	traja	do	vključno	27.7.2021.	
	
3. PODROČJE	ORGANIZACIJE	IN	IZVEDBE	NAGRADNE	IGRE	

	
Nagradna	igra	je	organizirana	in	se	izvaja	na	celotnem	območju	Republike	Slovenije.	
	
4. PRAVICA	DO	SODELOVANJA	

	
V	nagradni	 igri	 lahko	sodelujejo	vsi	državljani	Slovenije,	ki	 so	uporabniki	navedenih	vseh	slovenskih	mobilnih	
operaterjev		(A1,	Telekom	Slovenije,	T2	in	Telemach),	registriranih	v	SLO.	
	
Dobitniki	nagrad	bodo	zagotovili	vse	informacije	in	dokumente,	potrebne	za	izpolnitev	pravil	in	drugih	zadevnih	
zakonov.		
	
V	nagradni	igri	lahko	sodelujejo	le	fizične	osebe,	starejše	od	18	let.	Če	je	nagrajenec	oseba	z	omejenimi	
sposobnostmi,	lahko	nagrado	prevzame	samo	z	dovoljenjem	staršev	ali	zakonitega	skrbnika.	V	tem	primeru	
mora	starš	ali	zakoniti	skrbnik	predložiti	potrebne	dokumente,	vključno	z	izjavo	o	pravici	do	sodelovanja,	izjavo	
o	oprostitvi	odgovornosti,	izjavo	o	pravici	do	javnega	razkritja	in	izjavo	o	sprejemu	nagrade.	
	
Zaposleni	v	podjetju	Ahac	d.o.o.,	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	pravne	in	fizične	osebe,	ki	sodelujejo	pri	organizaciji	nagradne	igre,	v	nagradni	igri	ne	smejo	sodelovati.	
	
5. NAMEN	ORGANIZACIJE	NAGRADNE	IGRE	

	
Namen	organizacije	nagradne	igre	je	promocija	izdelkov	organizatorja	in	sicer	katerihkoli	artiklov	Staropramen,	
ki	jih	distribuira	podjetje	Ahac	d.o.o..	
	
	



 

6. POGOJI	ZA	SODELOVANJE	V	NAGRADNI	IGRI	
	
Nakup	ni	pogoj	za	sodelovanje	v	nagradni	igri.		
	
Posamezniki	lahko	sodelujejo	v	nagradni	igri	na	sledeči	način:		
	
a)	Z	nakupom	pijače	Staropramen	(0,50l	pločevinka)	v	vrednosti	minimalno	5	EUR	v	trgovinah	SPAR	in	INTERSPAR	
pridobite	pravico	do	sodelovanja	v	nagradni	igri.	
	
Sodelujoči	mora	poslati	fotografijo	računa	kot	dokazilo	o	nakupu	prek	sporočila	MMS	na	telefonsko	številko	030	
750	744		
	
Sporočilo	mora	vsebovati	izključno	MMS	fotografijo	računa	iz	trgovine	SPAR	in	INTERSPAR,	ki	dokazuje	nakup	
Staropramen	 pločevink	 500	ml	 v	 vrednosti	 minimalno	 5	 EUR.	 V	 kolikor	 je	MMS	 fotografija	 računa	 poslana	
pravilno,	posameznik	prejme	povratno	sporočilo,	v	katerem	se	nahaja	povezava	do	potrditve	pravil	nagradne	
igre	 in	vnosa	osebnih	podatkov	 (ime	 in	priimek)	»Strinjam	se	z	obdelavo	posredovanih	osebnih	podatkov	za	
namen	izvedbe	nagradne	igre	in	za	namen	promocije	podjetja	Ahac	d.o.o.	ter	s	tem,	da	organizator	nagradne	
igre	 objavi	 moje	 osebne	 podatke	 na	 spletni	 strani	 www.staropramen.com/sl.	 Prav	 tako	 se	 strinjam,	 da	
organizator	moje	osebne	podatke	posreduje	dostavni	službi	za	namen	dostave	nagrade.	Izbris	zbranih	podatkov	
lahko	kadar	koli	v	pisni	obliki	 zahtevate	na	 informacije@ahac.si.«	Dobitnike	bomo	obvestili	neposredno.	Ena	
telefonska	številka	in	ena	oseba	lahko	osvojita	največ	1	(eno)	enako	nagrado.	Če	med	stikom	z	zmagovalcem	
ugotovimo,	da	je	ta	že	prejel	enako	nagrado,	se	bomo	obrnili	na	nadomestnega	zmagovalca.		
	
S	poslanim	sporočilom	MMS/SMS	sodelujete	v	žrebanju	za	eno	izmed	nagrad,	ki	jih	tedensko	izžrebamo.		
	
Cena	 sporočila	 MMS/SMS	 velja	 po	 splošno	 veljavnem	 ceniku	 posameznega	 operaterja	 oziroma	 glede	 na	
posameznikov	naročniški	paket.		
	
Vsi	 prejeti	MMS/SMS-i	 bodo	 pod	 nadzorom	 operaterja	 nagradna	 igre,	 ki	 jih	 bo	 zavrnil,	 če	 podatki	 ne	 bodo	
pridobljene	 prek	 zakonitih,	 odobrenih	 prodajnih	 kanalov.	 Vsi	 poslani	 podatki,	 ki	 bodo	 kopirani,	 pomnoženi,	
izmišljeni	ali	kakor	koli	spremenjeni,	tako	da	jih	ne	bo	mogoče	potrditi	kot	legitimnih,	bodo	zavrnjeni.	
	
b)	Z	nakupom	pijače	Staropramen	(0,50l	pločevinka)	v	vrednosti	minimalno	5	EUR	v	trgovinah	SPAR	in	INTERSPAR	
pridobite	pravico	do	sodelovanja	v	nagradni	igri.	
	
Sodelujoči	 mora	 poslati	 fotografijo	 računa,	 ki	 dokazuje	 nakup	 Staropramen	 pločevink	 500	 ml	 v	 vrednosti	
minimalno	5	EUR	preko	spletne	strani		http://www.staropramen.com/sl,	kjer	je	za	sodelovanje	v	nagradni	igri	
potrebno	obvezno	navesti	ime	in	priimek	ter	telefonsko	številko	sodelujočega.	Ob	potrditvi	sodelovanja	se	mora	
sodelujoči	strinjati	»Strinjam	se	z	obdelavo	posredovanih	osebnih	podatkov	za	namen	izvedbe	nagradne	igre	in	
za	namen	promocije	podjetja	Ahac	d.o.o.	ter	s	tem,	da	organizator	nagradne	igre	objavi	moje	osebne	podatke	
na	spletni	strani	http://www.staropramen.com/sl.	Prav	tako	se	strinjam,	da	organizator	moje	osebne	podatke	
posreduje	 dostavni	 službi	 za	 namen	dostave	 nagrade.	 Izbris	 zbranih	 podatkov	 lahko	 kadar	 koli	 v	 pisni	 obliki	
zahtevate	na	informacije@ahac.si.«	Dobitnike	bomo	obvestili	neposredno.	Ena	telefonska	številka	in	ena	oseba	
lahko	osvojita	največ	1	(eno)	enako	nagrado.	Če	med	stikom	z	zmagovalcem	ugotovimo,	da	je	ta	že	prejel	enako	
nagrado,	se	bomo	obrnili	na	nadomestnega	zmagovalca.	
	
c)	Brez	nakupa	je	možno	sodelovati	s	poslano	fotografijo,	ki	vsebuje	pijačo	Staropramen	(0,50l	pločevinka)	na	
telefonsko	 številko	030	 750	 744.	 V	 kolikor	 poslana	 fotografija	 ustreza	 pogojem,	 prejme	 sodelujoči	 povratno	
sporočilo,	v	katerem	se	nahaja	povezava	do	potrditve	pravil	nagradne	igre	in	vnosa	osebnih	podatkov	podatkov	
(ime	in	priimek)		»Strinjam	se	z	obdelavo	posredovanih	osebnih	podatkov	za	namen	izvedbe	nagradne	igre	in	za	
namen	promocije	podjetja	Ahac	d.o.o.	ter	s	tem,	da	organizator	nagradne	igre	objavi	moje	osebne	podatke	na	



 

spletni	strani	www.staropramen.com/sl.	Prav	tako	se	strinjam,	da	organizator	moje	osebne	podatke	posreduje	
dostavni	službi	za	namen	dostave	nagrade.	Izbris	zbranih	podatkov	lahko	kadar	koli	v	pisni	obliki	zahtevate	na	
informacije@ahac.si.«	Dobitnike	bomo	obvestili	neposredno.	Ena	telefonska	številka	in	ena	oseba	lahko	osvojita	
največ	1	(eno)	enako	nagrado.	Če	med	stikom	z	zmagovalcem	ugotovimo,	da	je	ta	že	prejel	enako	nagrado,	se	
bomo	obrnili	na	nadomestnega	zmagovalca.	
	
S	poslanim	sporočilom	MMS/SMS	sodelujete	v	žrebanju	za	tedenske	nagrad,	ki	jih	izžrebamo.	
	
Cena	 sporočila	 MMS/SMS	 velja	 po	 splošno	 veljavnem	 ceniku	 posameznega	 operaterja	 oziroma	 glede	 na	
posameznikov	naročniški	paket.		
	
Vse	prejete	slike	bodo	pod	nadzorom	operaterja	nagradna	igre,	ki	jih	bo	zavrnil,	če	slike	ne	bodo	pridobljene	
prek	zakonitih,	odobrenih	prodajnih	kanalov.	Vse	slike,	ki	bodo	kopirane,	pomnožene,	izmišljene	ali	kakor	koli	
spremenjene,	tako	da	jih	ne	bo	mogoče	potrditi	kot	legitimnih,	bodo	zavrnjene.	
	
7. ŽREBANJE	NAGRAD		
	
Žrebanje	bo	potekalo	tedensko	v	naslednjih	terminih:	9.6.,	16.6.,	23.6.,	30.6.,	7.7.,	14.7.,	21.7.	in	28.7.2021.	Vsak	
teden	bomo	žrebali	4x	žar	Weber,	10x	piknik	nahrbtnik	Staropramen	 in	3x	piknik	paket	Droga.	Nagrajence	
bomo	objavili	na	spletni	strani	organizatorja	www.staropramen.com/sl	.	Upoštevalo	se	bo	vse	poslane	MMS-e	
in	fotografije	računov	do	vključno	dne	(24:00)	pred	tedenskim	žrebanjem	od	pričetka	nagradne	igre.	Zmagovalci	
bodo	izžrebani	samodejno	z	naključno	izbiro	računalnika.	Za	nadomestne	zmagovalce	veljajo	enaka	pravila	kot	
za	prvotne	zmagovalce.	
	
O	žrebanju	odgovorna	oseba	organizatorja	vodi	zapisnik,	ki	vsebuje	podatke	o:	datumu,	uri	 in	kraju	žrebanja,	
poteku	 žrebanja	 ter	 izžrebancih	 po	 vrstnem	 redu	 kot	 so	 bili	 izžrebani.	 Zapisnik	 podpišejo	 vsi	 člani	 komisije	
(komisijo	sestavljajo	3-člani),	izdela	se	v	enem	izvodu	in	hrani	pri	organizatorju.	
	
Vseh	stošestintrideset	(136)	nagrad	bo	izžrebanih	in	podeljenih	dobitnikom,	ki	se	bodo	izkazali	kot	upravičeni	
do	prejema	izžrebanih	nagrad.	
	
Vse	morebitne	nadomestne	nagrajence	bo	organizator	nagradne	igre	izžrebal	04.08.2021. 
	
8.			NAGRADE	IN	MALOPRODAJNE	VREDNOSTI	NAGRAD		

Opis	glavne	nagrade:			 					 	
	
32x	žar	Weber	Mastertouch™	GBS	E-5750	
	
;vrednost	ene	nagrade	je	213,50	EUR	z	DDV;	skupna	vrednost	vseh	nagrad	je	6832	EUR	z	DDV.	
	
Ostale	nagrade:			
	
80x	piknik	nahrbtnik	Staropramen;	vrednost	ene	nagrade	je	53,06	EUR	z	DDV;	skupna	vrednost	vseh	nagrad	je	
4244,80		EUR	z	DDV.	
	
24x	piknik	paket	Droga;	vrednost	ene	nagrade	je	10	EUR	z	DDV;	skupna	vrednost	vseh	nagrad	je	240	EUR	z	
DDV.	
	



 

Število	nagrad	je	omejeno	in	v	nobenem	primeru	ne	sme	biti	podeljenih	več	nagrad,	kot	je	predvideno	v	teh	
pravilih.	Vse	nagrade	bodo	podeljene	najkasneje	do	30.9.2021.	
	
Nagrajenci	(prejemniki	nagrade,	zmagovalci)	nimajo	pravice	zahtevati	drugačne	nagrade	ali	nagrade	v	večjih	
količinah	od	tistih,	ki	so	navedene	v	teh	pravilih.	Nagrad	ni	mogoče	menjati	za	gotovino	ali	jo	zamenjati	za	
druge	artikle,	niti	prenesti	na	tretjo	osebo.	Organizator	ne	prevzema	nobene	odgovornosti	v	zvezi	s	
koriščenjem	in	uporabo	nagrad. 
	
9.			OBVEŠČANJE	DOBITNIKOV	IN	PREVZEM	NAGRAD	
	

a) Vsi	dobitniki	nagrad	bodo	obveščeni	prek	sporočila	SMS	ali	po	telefonu.	Če	dobitnik	nagrade	v	3	(treh)	delovnih	
dneh	ni	dosegljiv	na	številki	mobilnega	telefona,	s	katerega	je	poslana	zmagovalna	fotografija	računa	oz.	ne	
pošlje	 obveznih	 podatkov	 za	 prevzem	nagrade,	 dobitnik	 izgubi	 (organizator	 je	 v	 tem	primeru	 prost	 vseh	
obveznosti	do	dobitnika)	nagrado.	

b) Dobitnik	nagrade	bo	prejel	povezavo	do	obrazca	za	prevzem	nagrade	in	izpolnitev	osebnih	podatkov.	
c) O	 načinu	 dostave/prevzema	 se	 dogovorita	 nagrajenec	 in	 organizator	 po	 poslanem	 obvestilu	 o	 prejemu	

nagrade.	Organizator	ima	pravico	osebne	podatke	nagrajenca	posredovati	dostavni	službi	izključno	za	potrebe	
dostave	 in	 obveščanja	 o	 dostavi	 nagrad,	 in	 sicer:	 ime,	 priimek,	 naslov,	 telefonsko	 številko.	 Izbris	 zbranih	
podatkov	lahko	kadar	koli	v	pisni	obliki	zahtevate	na	informacije@ahac.si.	Organizator	se	zavezuje,	da	bo	o	
osebnih	podatkih,	ki	jih	bo	posredoval	dostavni	službi	vodil	evidenco	posredovanja.	

d) Nagrajenci	so	lahko	povabljeni	k	sodelovanju	na	javnih	prireditvah	ter	sprejmejo	pogoj,	da	lahko	organizator	
njihova	imena,	naslove	in	fotografije	uporablja	ter	objavlja	kot	fotografsko,	zvočno	in	videogradivo.	Enako	velja	
za	organizatorjeve	pridružene	agencije	in	partnerje,	ki	neposredno	sodelujejo	v	nagradni	igri.	S	sodelovanjem	
v	nagradni	 igri	udeleženci	organizatorju	dovoljujejo,	da	njihovo	 ime	 in/ali	 istovetnost	uporablja	v	namene	
oglaševanja	ali	prodaje	brez	nadomestil.	

e) Končni	 izid	 nagradne	 igre	 (nagrajenci)	 bo	 objavljen	 na	 spletni	 strani	 organizatorja	
www.staropramen.com/sl		

f) V	primeru	spora	je	pristojno	stvarno	pristojno	sodišče	v	Šentjurju.	

10.			PREVERJANJE	PRAVICE	DO	SODELOVANJA	
	
Nagrada	bo	dobitniku	podeljena	 samo,	 če	 je	 ta	upravičen	do	 sodelovanja	 in	 v	 celoti	 sprejema	 ta	pravila.	Če	
izžrebani	nagrajenec	nima	pravice	do	sodelovanja,	bo	o	nagradi	obveščen	nadomestni	dobitnik.		
	
11.	 	OSTALA	PRAVILA	
	
Organizator	si	pridržuje	pravico,	da	ne	podeli	nagrade,	če:	
	

• se	pojavi	utemeljen	dvom	v	istovetnost	podatkov	udeleženca	ali		
• se	 ugotovi,	 da	 nagrajenec	 ne	 izpolnjuje	 pogojev,	 določenih	 v	 teh	 pravilih	 ali	 da	 je	 sodeloval	 v	

nagradni	igri	v	nasprotju	s	pravili	in	pogoji	nagradne	igre	oz.	da	je	bil	izbran	v	nasprotju	s	temi	pravili	
ali		

• se	tudi	po	obvestilu	izžrebancev	ter	ustreznih	rezervnih	izžrebancev	nihče	ne	odzove	na	prevzem	
nagrade	glede	na	navodila	organizatorja	nagradne	igre.	

Če	 prejemnik	 nagrade	 v	 navedenem	 roku	 ne	 posreduje	 organizatorju	 navedenih	 podatkov,	 ni	 upravičen	
zahtevati	izročitve	nagrade	od	organizatorja.	Organizator	je	v	tem	primeru	prost	vseh	obveznosti,	ki	jih	ima	do	



 

zmagovalca	na	podlagi	teh	pravil.	Zmagovalec	pa	v	tem	primeru	tudi	nima	pravice	do	kakršnegakoli	drugega	ali	
drugačnega	nadomestila.	Organizator	lahko	nagrado	uporabi	za	kakršenkoli	drug	namen.	

Organizator	ne	odgovarja	za	morebitno	škodo,	ki	bi	jo	utrpel	sodelujoči	zaradi	logističnih	ovir,	tehničnih	težav	ali	
drugih	napak.	

S	 sodelovanjem	 v	 nagradni	 igri	 udeleženci	 nagradne	 igre	 dovolijo	 organizatorju	 zbiranje,	 obdelovanje	 in	
hranjenje	posredovanih	osebnih	podatkov	 za	namen	nagradne	 igre,	 za	kar	bodo	udeleženci	 tudi	posredovali	
pisno	izjavo	za	obdelavo	osebnih	podatkov	iz	6.	točke	pravil.	Organizator	se	zavezuje,	da	bo	s	posredovanimi	
podatki	upravljal	 in	 jih	varoval	v	 skladu	z	Zakonom	o	varstvu	osebnih	podatkov	 in	Splošno	uredbo	o	varstvu	
podatkov	(t.i.	GDPR).	Podatki	ne	bodo	posredovani	neupravičeni	tretji	osebi	ali	kakorkoli	drugače	zlorabljeni.	
Organizator	 bo	 na	 podlagi	 dane	 izjave	 o	 soglasju	 za	 obdelavo	 uporabljal	 posredovane	 osebne	 podatke	
nagrajencev	tudi	za	namene	promocije	podjetja	Ahac	d.o.o.,	Stopče	31,	3231	Grobelno,	v	skladu	z	določbami	
Zakona	o	varstvu	osebnih	podatkov	in	Splošne	uredbe	o	varstvu	podatkov	(t.i.	GDPR).	Enako	se	k	varstvu	osebnih	
podatkov,	 upoštevaje	 določbe	 Zakona	 o	 varstvu	 osebnih	 podatkov	 in	 Splošne	 uredbe	 o	 varstvu	 podatkov,	
zavezujejo	podporniki	na	področju	 informatike	(Inserg	d.o.o.)	 in	organizacije	nagradne	 igre	preko	telefonskih	
aparatov.	

Podlaga	za	obdelavo	osebnih	podatkov	posameznika	je	izjava	potrošnika,	da	se	strinja	z	zbiranjem,	obdelavo	in	
hranjenjem	osebnih	podatkov.	 Svojo	 izjavo	 lahko	 kadarkoli	 prekličete,	 in	 sicer	 na	način,	 da	organizatorju	na	
elektronski	 naslov	 informacije@ahac.si	 ali	 po	 navadi	 pošti	 na	 naslov	Ahac	 d.o.o.,	 Stopče	 31,	 3231	Grobelno	
pošljete	izjavo	o	preklicu	soglasja	za	obdelavo	vaših	osebnih	podatkov.	

Sodelujoči	v	nagradni	igri	lahko	kadarkoli	zahtevajo	vpogled,	prepis,	kopiranje,	dopolnitev,	popravek,	blokiranje	
ali	izbris	svojih	osebnih	podatkov	oziroma	prenehanje	obdelave	svojih	osebnih	podatkov	za	namene	izvajanja	te	
nagradne	igre,	skladno	z	Zakonom	o	varstvu	osebnih	podatkov	in	Splošno	uredbo	o	varstvu	osebnih	podatkov.	
Prav	 tako	 imajo	 posamezniki,	 na	 katere	 se	 nanašajo	 osebni	 podatki	 pravico,	 da	 od	 organizatorja	 zahtevajo	
omejitev	 obdelave	 osebnih	 podatkov	 v	 zvez	 z	 njimi,	 kot	 tudi	 pravico	 do	 ugovora	 obdelavi	 in	 pravico	 do	
prenosljivosti	podatkov.		

Posameznik,	na	katerega	se	nanašajo	osebni	podatki,	ima	tudi	pravico	do	vložitve	pritožbe	pri	Informacijskem	
pooblaščencu.		

Po	prenehanju	potrebe	za	hrambo	 in	obdelavo	osebnih	podatkov	ali	na	 izrecno	zahtevo	nagrajenca	oziroma	
sodelujočega	v	nagradni	igri,	se	osebni	podatki	izbrišejo.	Osebni	podatki	se	hranijo	za	dobo	kot	jo	določa	davčna	
zakonodaja.	

12.		DAVEK,	ZAMENJAVA,	PRENOS	IN	ODGOVORNOSTI	V	ZVEZI	Z		NAGRADO	

Nagrada	bo	obdavčena	v	skladu	z	Zakonom	o	dohodnini	(organizator	igre	bo	obračunal	in	odvedel	dohodnino).	
Morebitna	doplačila	dohodnine	v	skladu	z	letno	dohodninsko	odločbo	gredo	v	breme	nagrajenca.		

Kakršna	koli	zamenjava	nagrade	za	njeno	denarno	protivrednost	ni	dovoljena.	Nagrade	ni	mogoče	prenesti	na	
druge	osebe	ali	jo	odstopiti	drugim,	preden	je	predana	dobitniku.		

13.		PREKLIC	
	
Organizator	 ima	 pravico	 do	 enostranskega	 preklica	 nagradne	 igre	 z	 ustreznim	 obvestilom	 v	 kateri	 koli	 fazi	
izvedbe	v	primeru	bistvenih	kršitev	ali	zlorabe	pravil	ali	višje	sile.	V	primeru	katere	od	omenjenih	okoliščin	bosta	



 

žrebanje	 in	 podelitev	 nagrad	 nemudoma	 zaustavljena	 z	 enostransko	 odločitvijo	 organizatorja,	 ne	 glede	 na	
obveznost	 morebitne	 objave.	 V	 tem	 primeru	 udeležencem	 nagradne	 igre	 ne	 bodo	 povrnjeni	 stroški	 ali	
neposredna	ali	posredna	škoda,	prav	tako	nagradna	igra	ne	bo	izvedena.	
	
14.		URADNA	PRAVILA	NAGRADNE	IGRE	
	
S	sodelovanjem	v	tej	nagradni	igri	se	udeleženci	strinjajo,	da	so	ta	uradna	pravila	zavezujoča.	

Kakršnakoli	vprašanja,	ki	se	nanašajo	na	nagradno	igro,	lahko	zainteresirani	sporočijo	organizatorju	na	naslednji	
elektronski	naslov:	informacije@ahac.si	

Za	vsa	vprašanja,	ki	se	utegnejo	pojaviti	v	zvezi	z	nagradno	igro	in	niso	urejena	s	temi	pravili,	je	pristojna	podati	
razlago	3-članska	 komisija	 organizatorja,	 ki	 skrbi	 tudi	 za	 izvedbo	nagradne	 igre	 in	 nadzira	 njen	potek.	Njena	
razlaga	je	dokončna	in	zoper	njo	ni	mogoča	pritožba.	

Blagovne	znamke	Staropramen	so	registrirane	blagovne	znamke	družbe	Staropramen.	Vse	pravice	pridržane.	

Odločitve	organizatorja	skladno	s	pravili	o	izvajanju	nagradne	igre	so	dokončne	in	zavezujoče	za	vse	udeležence.		

Ta	pravila	veljajo	od	dneva	sprejetja	dalje,	to	je	od	2.	6.	2021,	in	so	v	času	nagradne	igre	na	vpogled	udeležencem	
na	spletni	strani	organizatorja	–	www.staropramen.com/sl	

Organizator	lahko	spreminja	pravila	in	pogoje	sodelovanja	v	nagradni	igri.	Hkrati	se	zavezuje,	da	bo	na	primeren	
način	in	na	primernem	mestu	uporabnike	obvestil	o	vsaki	spremembi	pravil.	

	

Grobelno,	dne	2.	6.	2021																																					 	 	 	Ahac	d.o.o.,	Direktor	Roman	Moškotevc	

 


