
 

Pravila nagradne igre  
KOLOSEJEVA ZABAVOMANIJA 

 
 
Organizator nagradne igre: 
Organizator nagradne igre je podjetje Kolosej, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, 
ki nagrade tudi podeljuje. 
 
Trajanje nagradne igre: 
Nagradna igra bo potekala od 16. novembra 2007 do vključno 15. januarja 2008 (zadnji 
dan podeljevanja nalepk ob nakupih). 
  
Žrebanje bo potekalo ljubljanskem Koloseju, v soboto, 19. januarja 2008.  
 
Nagradni sklad: 
Nagradni sklad obsega naslednje nagrade: 
- prva nagrada – enotedensko križarjenje po Karibih za dve osebi v vrednosti 5.000 €, ki 
ga organizira Cruise & Ferry Center 
ter ostale nagrade: 
- 10 x paket Halo Vodafone 226 
- 800 x majica Si.mobil - Vodafone 
- 800 x blok Halo (roza) in blok Si.mobil - Vodafone (srebrn) 
- 397 x trak za telefon Si.mobil - Vodafone 
 
 
Potek nagradne igre: 
Nagradna igra bo poteka v kinocentrih Kolosej v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter 
dvoranah Kinokluba Vič, kina Komuna in kina Center v Kranju ter v zabaviščnem centru 
Arena Vodafone live! 
V obdobju od 16. novembra 2007 do vključno 15. januarja 2008 bodo obiskovalci za 
vsako kinovstopnico in/ali nakup nad 5 € (na bowlingu in biljardu ter označenih barih) 
prejeli nalepko, ki jo bodo lahko prilepili na zbirni letak. Na letaku je ena nalepka že 
natisnjena, tako da morajo obiskovalci zbrati samo še 4 nalepke. Z letakom, na katerem 
bodo zbrali pet (5) nalepk (poleg ene natisnjene še 4 dodatno nalepljene), bodo lahko 
sodelovali v nagradni igri KOLOSEJEVA ZABAVOMANIJA in se potegovali za 
nagrade iz nagradnega sklada. 
 
Obiskovalci si lahko nalepko pridobijo: 
- za vsako kupljeno kinovstopnico, ne glede na njeno ceno 
- za nakup nad 5 € na bowlingu ali biljardu 
- za nakup nad 5 € na označenih barih in šankih  
 
Dodatna razlaga: obiskovalec bo prejel nalepko za vsakih 5 €, ki jih bo vložil v nakup. To 
pomeni, da bo za nakup za 10 € in več prejel 2 nalepki, za nakup za 15 € in več prejel 3 
nalepke in tako naprej.   



 
 
Kupci vstopnic prek sistema spletne prodaje, Hitre vstopnice in M-vstopnice se z 
veljavno kinovstopnico oglasijo pri blagajni, kjer jim bo blagajničarka izročila nalepko. 
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Obiskovalci si lahko nalepko pridobijo 
tudi tako, da na spletni strani www.kolosej.si/zabavomanija poiščejo in natisnejo obrazec 
in ga izpolnjenega prinesejo na blagajno kinocentra Kolosej v Ljubljani, Mariboru in 
Kopru, kina Komune, Kinokluba Vič, kina Center v Kranju ali zabaviščnega centra 
Arena Vodafone live!, kjer bodo zanj prejeli eno nalepko. Na isti dan lahko obiskovalci 
za nalepko zamenjajo samo en obrazec! 
 
Letak lahko obiskovalci odvržejo v zbirne bobne (ki bodo za ta namen postavljeni v vseh 
treh kinocentrih Kolosej v Ljubljani, Mariboru in Kopru ter zabaviščnem centru Arena 
Vodafone live!) ali skrinjice (v kinu Komuna, Kinoklubu Vič in Kinu Center Kranj) ali 
pošljejo po pošti na naslov: Kolosej, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom 
Kolosejeva zabavomanija, do vključno 17. januarja 2008. 
 
Letaki za sodelovanje bodo na voljo v vseh treh kinocentrih Kolosej, v kinu Komuna in 
Kinoklub Vič, kinu Center v Kranju ter v zabaviščnem centru Arena Vodafone live!  
 
 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri: 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji.  
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje 
se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko odda z vsemi zahtevanimi 
podatki izpolnjen in podpisan nagradni letak na enem od zbirnih mest ali ga pošlje po 
pošti. 
V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni, honorarno zaposleni in zaposleni preko 
študentskih servisov v podjetjih Kolosej, d. o. o., Ljubljanskih kinematografi d.d. in 
Onisac d.o.o., ter njihovi ožji družinski člani.  
 
Potek žrebanja: 
Žrebanje bo potekalo v soboto, 19. januarja 2008 v prostorih ljubljanskega Koloseja. Na 
žrebanju bo prisotna 3-članska ekipa, ki jo bo sestavil organizator nagradne igre. V 
žrebanju bodo sodelovali vsi letaki, ki bodo do vključno 17. januarja 2008 oddani v 
zbirne bobne ali pa bodo prispeli po pošti.  
 
Komisija bo že na samem žrebanju ugotavljala veljavnost izžrebanih letakov. V primeru, 
da izžrebani letak ne bo veljaven (na njem ne bo poleg še natisnjene ene nalepke, 
nalepljenih še dodatnih štirih nalepk, zahtevani podatki bodo pomanjkljivo izpolnjeni), se 
bo žrebanje za posamezno nagrado ponavljajo toliko časa, da bo izžrebani letak ustrezal 
zahtevam nagradne igre. O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo 30 dni od 
zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre.  
 



 
Letaki bodo hranjeni pri organizatorju nagradne igre najmanj 60 dni. Žrebanje bo 
evidentirano s fotografiranjem. 
 
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. 
 
 
Objava spiska nagrajencev: 
Seznam nagrajencev nagradne igre bo objavljen 22. januarja 2008 na spletni strani 
www.kolosej.si/zabavomanija. in bo na vpogled na blagajnah vseh treh kinocentrov 
Kolosej, kinu Komuna, Kinoklubu Vič, kinu Center v Kranju in zabaviščnem centru 
Arena Vodafone live!. Nagrajenci bodo navedeni z imenom in priimkom in krajem 
bivanja.  
 
Upravičenci do nagrad: 
Do nagrad so upravičeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki bodo pravilno izpolnjen letak z 
vsemi zahtevanimi podatki ter nalepljenimi štirimi (4) nalepkami (poleg ene že 
natisnjene), odvrgli v bobne oz skrinjice, ki bodo v ta namen postavljeni v vseh treh 
kinocentrih Kolosej, kinu Komuna, Kinoklubu Vič, kinu center v Kranju in zabaviščnem 
centru Arena Vodafone live! ali pa bodo takšen letak poslali po pošti na naslov: Kolosej, 
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, s pripisom Kolosejeva zabavomanija,  do vključno 17. 
januarja 2008. 

Nepodpisani oz. nepravilno (nepopolno) izpolnjeni letaki so neveljavni in se v primeru, 
da so izžrebani, ne upoštevajo. Prav tako niso veljavni letaki, na katerih ni nalepljenih 
vseh 4 nalepk (poleg ene že natisnjene).  

 

Prevzem nagrad: 
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. 

Izžrebanci bodo o nagradah in osnovnih napotkih, potrebnih za njihov prevzem, 
obveščeni po pošti, najkasneje v 14 dneh po žrebanju. 

Nagrada v nobenem primeru ni prenosljiva na drugo osebo. 

Dobitniki nagrad morajo pred prevzemom nagrade predložiti kopijo davčne številke in 
osebni dokument. 

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, ki še ni poslovno sposobna, izjavo o 
prevzemu nagrade podpišejo njegovi starši ali drug zakoniti zastopnik. 
 
V primeru, da se bo po že opravljenem prvem krogu žrebanja ugotovila neveljavnost 
katerega od letakov in/ali v primeru da nagrajenec nagrade, ki jo je dobil v omenjenem 
žrebanju, ne bi prevzel v 14 dneh od datuma prejema obvestila o nagradi, nagrada ne bo 
podeljena. 

 

 



 
Davek od  dobitkov v nagradnih igrah  
Dobitek v nagradni igri je v skladu z Zakon o dohodnini -2 (UL 117/2006) opredeljen kot 
drug dohodek fizične osebe (nagrajenca). Nagrajenec je najkasneje do prevzema nagrade 
dolžan predložiti kopijo davčne številke. Kolosej d.o.o bo nagrajencu predal nagrado in 
skladno z veljavno davčno zakonodajo  opravil izračun  akontacije dohodnine na podlagi 
davčnega obračuna z davčnim odtegljajem. Akontacija dohodnine bremeni podjetje 
Kolosej d. o. o. 
Organizator bo dobitnikom nagrad do konca januarja 2008 poslal obvestilo o višini 
prejete nagrade in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. Prejemniki 
obvestila bodo dohodek vključili v letno dohodninsko napoved leta 2007. Organizator ni 
odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 
 
 
Zasebnost in varstvo podatkov: 
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnal skrbno in v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS. 
Z izpolnitvijo in podpisom letaka se podjetju Kolosej d.o.o. dovoli, da na letaku vpisane 
podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo 
potrošnikov, pošiljanje oglasnega gradiva (sms, e-mail, pisno gradivo), vabil, pisno 
anketiranje.   

Podatki se lahko obdelujejo tri leta oziroma do preklica. Po preteku roka oz. v primeru 
preklica se podatki v skladu z zakonom uničijo. 

 
Pravila nagradne igre: 
Pravila nagradne igre so na ogled na spletni strani www.kolosej.si/zabavomanija in na 
sedežu družbe. S sodelovanjem v tej igri se udeleženci zavežejo, da bodo ravnali v skladu 
s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za 
primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali 
katerikoli drugi obliki. 
 
Pravila nagradne igre pričnejo veljati s 16. novembrom 2007 
 
Kolosej d.o.o. 
Ljubljana, 14.7.2007 


