
 

Pravila nagradne igre  
NOGOMETNA VROČICA 

 
 
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 8. avgusta 2007 do vključno 21. septembra 2007. 
  
Nagradni sklad: 
Nagradni sklad sestavlja ena nagrada in sicer namizni nogomet.   
 
Potek nagradne igre: 
Nagradna igra bo potekala v kinocentrih Kolosej v Ljubljani in Mariboru ter v 
zabaviščnem centru Arena Vodafone live! 
Obiskovalci lahko v tem času na omenjenih treh lokacijah poiščejo nagradni letak. Na 
letaku morajo odgovoriti na nagradno vprašanje, vpisati svoje podatke in letak odvreči v 
zato namenjeno skrinjico, ki bo stala na vseh treh lokacijah.  
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.  
 
 
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 nagradni letak na enem od zbirnih mest. 
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 javno, in sicer 29. septembra 2007, v ljubljanskem Koloseju.  
Izžrebalo se bo en letak. V kolikor letak ne bo veljaven (v primeru, da bo odgovor na 
zastavljeno vprašanje nepravilen ali da bodo zahtevani podatki pomanjkljivo izpolnjeni), 
se bo žrebanje ponavljalo toliko časa, da se bo izžrebalo veljaven letak.. 
Žrebanje bo opravila komisija v 2 članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradne 
igre. Komisija bo že na samem žrebanju ugotavljala veljavnost izžrebanih letakov. V 



 

primeru, da izžrebani letak ne bo veljaven, se bo žrebanje za nagrado ponavljajo toliko 
časa, da bo izžrebani letak ustrezal zahtevam nagradne igre.  
 
Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. 
 
 
Objava spiska nagrajencev: 
Seznam nagrajencev nagradne igre bo objavljen 1.10.2007 na spletni strani 
www.kolosej.si. Nagrajenci bodo navedeni z imenom, začetnico priimka in krajem 
bivanja.  
 
Upravičenci do nagrad: 
Do nagrade so upravičeni vsi sodelujoči v nagradni igri, ki so pravilno izpolnjen letak z 
vsemi zahtevanimi podatki ter pravilnim odgovorom odvrgli v skrinjice, ki so za ta 
namen postavljene v kinocentrih Kolosej v Ljubljani in Mariboru ter zabaviščnem centru 
Arena Vodafone live!  

Nepodpisani oz. nepravilno (nepopolno) izpolnjeni letaki so neveljavni in se v primeru, 
da so izžrebani, ne upoštevajo. Prav tako niso veljavni letaki z nepravilnim odgovorom 
na nagradno vprašanje ali neodgovorjenim nagradnim vprašanjem. 

 

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

Izžrebanci bodo o nagradi in osnovnih podatkih, potrebnih za njen prevzem, obveščeni 
po pošti, najkasneje v 14 dneh po žrebanju. 

Nagrada v nobenem primeru ni prenosljiva na drugo osebo. 

Dobitnik nagrade mora 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. 
 
Nagrajenec mora nagrado prevzeti v roku 30 dni od prejetja obvestila o nagradi. V 
nasprotnem primeru se nagrada v tej nagradni igri ne podeli.  

 

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 zakonom opravil izračun  akontacije dohodnine na podlagi davčnega obračuna 
z davčnim odtegljajem.   Akontacijo dohodnine bremeni podjetje Kolosej d. o. o. 
 
Organizator bo dobitniku nagrade do konca januarja 2008 poslal obvestilo o višini prejete 
nagrade in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. Prejemnik obvestila bo 
dohodek vključil 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 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 z dnem 7.8.2007. 
 
Kolosej d.o.o. 
Ljubljana, 7.8.2007 


