
Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri za 

 1000 eurov 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1 Organizator nagradne igre je podjetje Smiljan Mori Success Systems d.o.o, Partizanska cesta 6, 

2000 MARIBOR, ki jo zastopa direktor Smiljan Mori, univ.dipl. pravnik. Družba je vpisana v sodnem 

registru Okrožnega sodišča v Mariboru pod matično številko 1647555 ; davčna številka 69616086 . 

1.2 Predmet nagradne igre je 1000 EUR gotovine Nagrada bo izžrebana  20.4.2011. 

1.3 Nagradna igra poteka dne, 20.04.2011. V žrebanju za nagrado 1000 EUR gotovine,  lahko 

sodelujejo vsi tisti, ki bodo preko spletnih strani www.Motivacija.com, www.AgencijaMori.si,   

www.revijakapital.com in na sejmu Kapital 2011 poslali ali oddali izpolnjene prijavnice in jih 

pravočasno poslali preko e-maila ali oddali na razstavnem prostoru Agencije Mori, Marmorna dvorana 

B. 

1.4 Organizator bo dobitnika razglasil 20.04.2011 na predavanju Smiljana Morija, Utihnite, 

nehajte se izgovarjat in začnite živeti. 

 

2. DEFINICIJE POJMOV 

 

2.1 Organizator igre je podjetje Smiljan Mori Success Systems d.o.o, Partizanska cesta 6, 2000 

MARIBOR. 

2.2 Pravila nagradne igre definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci sodelujejo v 

nagradni igri. 

2.3 Nagrada je 1000 EUR gotovine. Nagrada bo izžrebana 20.4.2009. V žrebanju se bodo 

upoštevali pravilno izpolnjene prijavnice, ki bodo pravočasno poslane preko e-maila pred 

predavanjem, prijavnice oddane na razstavnem prostoru Agencije Mori d.o.o ali na samem 

predavanju, v času sejma Kapital 2011, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. 

2.4 Udeleženci nagradne igre in prejemnik nagrade so lahko le polnoletne fizične osebe s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji, ki se strinjajo s pravili nagradne igre in ki pošljejo prijavnico do vključno z 

20.04.2011 ali jo pravočasno oddajo na razstavnem prostoru Agencije Mori d.o.o., Marmorna dvorana 

B, v času trajanja sejma Kapital 2011 20.4.2011. Upoštevane bodo vse pravočasno oddane prijavnice 

posamezne osebe. 

2.5 V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorjih nagradne igre. Enako velja 

tudi za njihove družinske člane (zakonec oziroma oseba, s katero živi zaposleni v življenjski skupnosti, 

ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 

zvezo, otroci oziroma posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega. 

http://www.motivacija.com/
http://www.agencijamori.si/


 

2.6 Žrebanje bo javno in bo opravljeno v sklopu predavanja na sejmu Kapital 2011- Utihnite, 

nehajte se izgovarjati in začnite živeti pod nadzorom tričlanske komisije. O poteku žrebanja se bo 

vodil zapisnik. Rezultati žrebanja so dokončni. 

2.7 Organizator bo ime nagrajenca razglasil na samem predavanju 20.04.2011, nagrajenec pa bo 

osebno obveščen tudi s pisnim obvestilom po pošti. 

 

3. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA 

3.1 Nagrajenec nagradne igre mora najpozneje v roku 10 dni od prejema pisnega obvestila na 

sedež podjetja Smiljan Mori Success Systems d.o.o. posredovati svoje podatke (ime, priimek, naslov in 

davčno številko) 

3.2 Če nagrajenec na posreduje navedenih podatkov v navedenem času, ni upravičen do 

koriščenja nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih imata do nagrajenca na 

podlagi teh pravil. 

3.3 Nagrajenec je dolžan sam poravnati davčne obveznosti iz naslova prejema nagrade. 

3.4 Materialne nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugačno nagrado. 

 

4. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

 

4.1 Nagrajenec dovoljuje javno objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja in svoje fotografije na 

samem predavanju 20.4.2011 in ne bo zahteval plačila. 

4.2 S sodelovanjem v nagradni igri vsi udeleženci nagrade dovolijo organizatorju zbiranje, 

obdelovanje in hranjenje osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter 

pošiljanje periodičnih obvestil o novostih, lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah. Na podlagi zakona 

o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, 

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti 

podatki se hranijo dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil. 

4.3 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Udeleženci jih lahko pošljejo na 

elektronski naslov tanja.ciglaric@agencijamori.si. V primeru utemeljenih pritožb se organizator 

zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem času in o tem obvestil udeleženca. 

4.4 Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali 

vzroki na strani javnosti. 

4.5 Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z 

objavami na spletni stran www.Motivacija.com. 

mailto:tanja.ciglaric@agencijamori.si


4.6 Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.Motivacija.com, v integrali pisni 

obliki pa so na voljo na sedežu organizatorja nagradne igre v Mariboru, Partizanska cesta 6. 

 

5. PRISTOJNOSTI SODIŠČA 

 

5.1 Za vse spore je pristojno sodišče v Mariboru, Republika Slovenija. 

 

 

 

 

http://www.agencijamori.si/

