
 

Pravila nagradne igre »Francoska pomlad v Koloseju« 
 
Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade? 
Organizator nagradne igre je Kolosej d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Nagrade podeljuje 
podjetje Kolosej d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki uredi tudi vse ostale formalnosti v zvezi 
s predajo nagrad izžrebancem. O prevzemu nagrade bodo nagrajenci obveščeni po pošti, najkasneje 
14 dni po žrebanju. 
 
Kdaj in kje poteka nagradna igra: 
Nagradna igra poteka v Kolosejevih kinocentrih od 8.05.2006 do 11.06.2006.  
 
Nagradni sklad: 
Kino Joker z vpisano protivrednostjo 8 vstopnic* 
Kino Joker z vpisano protivrednostjo 6 vstopnic* 
Kino Joker z vpisano protivrednostjo 4 vstopnic* 
* protivrednost po najvišji ceni v Kolosejevem sistemu prodaje vstopnic 
 
Kdo lahko sodeluje? 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki v času trajanja nagradne igre odgovorijo na nagradno 
vprašanje na letaku Francoska pomlad v Koloseju in ga izpolnjenega pošljejo na naslov Kolosej 
kinematografi d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. V nagradni igri ne smejo sodelovati redno 
zaposleni in zaposleni preko študentski servisov v podjetjih Kolosej d.o.o. in Ljubljanskih 
kinematografih d.d., ter njihovi ožji družinski člani. Za nagrado se lahko potegujejo samo 
polnoletne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. 
  
Kdo je upravičen do nagrade? 
Do nagrade so upravičeni sodelujoči, ki so pravilno izpolnjeni letak Francoska pomlad v Koloseju 
do 11.06.2006 poslali na naslov Kolosej kinematografi d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana in so 
bili izžrebani. 
 
Kako poteka nagradna igra? 
Kolosej d.o.o. organizira nagradno igro. V Kolosejevih kinocentrih bodo na voljo posebni letaki. 
Obiskovalec vzame letak, ga s tiskanimi črkami izpolni s svojimi pravilnimi osebnimi podatki, 
odgovori na nagradno vprašanje in ga po pošti pošlje na naslov Kolosej kinematografi d.o.o., 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Pogoj za sodelovanje v žrebanju je torej pravilno izpolnjen in 
poslan letak. Nakup za sodelovanje v nagradni igri ni potreben. 
 
Kako bo potekalo žrebanje? 
Žrebanje bo 14.06.2006, ob 10.00 uri v prostorih organizatorja nagradne igre v kinocentru Kolosej, 
na Šmartinski 152, v Ljubljani. Vsi nagradni letaki se bodo nahajali v posebni škatli. Med njimi se 
bo izžrebalo 3 nagrajence. Izžrebani bodo trije letaki in še trije rezervni letaki. Rezervni letaki se 
bodo upoštevali po vrstnem redu, tako kot bodo izžrebani, v primeru, da bo ugotovljeno, da je 
predhodno izžrebani letak neveljaven. 
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Žrebanje bo opravila komisija v 3 članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradne igre. O 
poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu 
organizatorja nagradne igre. Po preteku 60 dni od začetka žrebanja bodo vsi oddani letaki uničeni, 
do tega datuma pa bodo shranjeni pri organizatorju nagradne igre.  
 
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. 
 
Kdaj nagrade niso podeljene? 
Nagrade bodo v vsakem primeru podeljene..V primeru, da prvi letak ne bo veljaven, se upošteva 
prvi izžrebani rezervni letak in nato tako po vrsti. V primeru, da nagrajenec ne želi prevzeti nagrade 
in poda o tem pisno izjavo, se nagrada podeli izžrebanemu na prvem rezervnem letaku. V primeru, 
da nagrajenec nagrade ne prevzame v 60 dneh, se smatra, da odstopa od nagrade, tudi če ne poda 
pisne izjave. V tem primeru se nagrada podeli izžrebanemu na prvem rezervnem letaku. 
 
Ni izplačila v gotovini 
Zamenjava nagrad za gotovino ni dovoljena. 
 
Pravila nagradne igre 
Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na sedežu organizatorja Kolosej d.o.o., 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.kolosej.si . 
S sodelovanjem v tej igri se udeleženci zavežejo, da se bodo držali teh pravil. 
 
Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci? 
Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.kolosej.si, obveščeni pa bodo tudi po pošti. 
Nagrajenci bodo navedeni z imenom in priimkom. Vsak udeleženec s podpisom soglaša, da se 
njegovi podatki uporabijo v marketinške namene s strani podjetja Kolosej d.o.o.. 
 
Kdo in kje hrani spiske nagrajencev? 
Ime nagrajenca bo hranjeno na sedežu podjetja Kolosej d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. 
 
Kje so dostopna  pravila nagradne igre? 
Pravila nagradne igre so dostopna na vpogled v integralni pisni obliki na sedežu organizatorja 
nagradne igre Kolosej d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki nagrade tudi podeljuje in na 
spletni strani www.kolosej.si . 
 
 
Kolosej kinematografi d.o.o.                                                                            V Ljubljani, 8.05.2006 
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