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PRAVILA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNIH IGER NA SPLETU 

 
1. Kje poteka nagradna igra in kdo lahko sodeluje v nagradni igri? 
 

Nagradne igre na spletnem mestu kolosej.si potekajo na ozemlju Republike Slovenije pod v nadaljevanju 
navedenimi pogoji v letu 2007. V njih imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije z izjemo 
zaposlenih v podjetju Kolosej kinematografi d.o.o. in Ljubljanski kinematografi d.d. ter njihovih ožjih 
družinskih članov (otroci, partner, starši, bratje, sestre).  
 
 

2. Kdo prireja nagradno igro - kdo je organizator nagradne igre? 
 
Organizator nagradne igre je podjetje Kolosej kinematografi d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. 
 
 

3. Vsebina oz. potek nagradnih iger: 
 
Obiskovalec spletne strani www.kolosej.si odgovori na nagradno vprašanje, ki se nahaja na navedenem 
spletnem mestu. Nagradno žrebanje se vsakič izvede v roku 8 dni od zaključka nagradne igre. Ob 
izpolnjevanju bo sodelujoči moral podati tudi svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov. Z oddajo odgovora 
se šteje da sodelujoči potrjuje verodostojnost podanih podatkov in soglaša, da organizator z njimi razpolaga 
izključno za namen nagradne igre na spletu.  
 
 

4.  Kje so dostopna pravila nagradne igre? 
 
Pravila nagradne igre so dostopna in na vpogled na sedežu in na spletni strani organizatorja nagradne igre 
Kolosej kinematogradi d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki nagrade tudi podeljuje. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci zavežejo, da se bodo teh pravil držali. 
 
 

5. Kdaj nagrade niso podeljene? 
 
V primeru, da uporabnik na vprašanje iz nagradne igre ne odgovori v celoti ali če odgovor ni pravilen, bo 
njegov odgovor iz nagradnega žrebanja izločen in ne bo imel možnost sodelovanja v nagradni igri. 
 

 
6. Objava nagrajencev in prejem nagrade 

 
V spletnih nagradnih igrah bomo vsakič podelili nagrade, ki jih za izbrani film priskrbijo distributerji izbranega 
filma. Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje v roku 5 dni po žrebanju na spletnem mestu www.kolosej.si. 
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti, najkasneje v 5 dneh od objave nagrajencev na spletnem mestu. 
 
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrada ni izplačljiva v denarju.  
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7. Pravica do objave osebnih podatkov nagrajenca 
 
Organizator nagradne igre ima pravico do objave osebnih podatkov nagrajenca v promocijske namene 
(objavljeni bodo na spletni strani www.kolosej.si).  
Ob prejemu nagrade nagrajenec podpiše izjavo, da je prejel nagrado in soglaša, da se njihovi osebni podatki 
objavijo v promocijske namene. 
 
 

8. Kdo in kje hrani spiske nagrajencev? 
 
Ime nagrajenca bo hranjeno na sedežu organizatorja nagradne igre: Kolosej kinematografi d.o.o., 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana in to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 
 

9.  Nagrajenci mlajši od 18 let  
 
V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 
let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 
 
 

10. Osebe pooblaščene za izvedbo nagradnih iger 
 
Za izvedbo nagradnih iger skrbijo člani Oddelka za marketing in trženje podjetja Kolosej kinematografi d.o.o., 
in sicer Aliki Kalagasidu in Urša Medved. 
 

 
11. Tolmačenje pravil o organizaciji in izvedbi nagradnih iger na spletu 

 
Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil so pristojni izključno člani Oddelka za marketing, ki za 
posamezna mnenja in druga pravna pravila imenujejo in pooblastijo pravne zastopnike podjetja Kolosej 
kinematografi d.o.o.. Morebitne napake v delu članov Oddelka za marketing in pri izvedbi igre bodo člani 
reševali pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko 
člani razveljavijo nagradno igro v celoti in jo z ustreznimi popravki ponovijo. 
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