
Splošni pogoji nagradne igre »Hiromi« 
 

 

1. člen - splošne določbe 

Organizator nagradne igre »Hiromi« (v nadaljevanju nagradna igra) je podjetje Bolha d.o.o., 

Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Podjetje Bolha d.o.o. upravlja s 

spletnim mestom www.bolha.com. 

 

2. člen - nagradno vprašanje in način sodelovanja 

Nagradno vprašanje, ki je zapisano na bolha.com, se glasi:  

 

Na klavir katere znamke igra japonska pianistka Hiromi? Namig: Hiromi ostaja zvesta svojim 
koreninam. 

a) Yamaha 
b) Steinway 
c) Bechstein 

 
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki bo v času trajanja nagradne igre odgovoril na nagradno 

vprašanje ter pustil zahtevane podatke (Ime, priimek, e-naslov) do 30. 6. 2016 do 12.00.  

Zaposleni ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno 

sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba, s katero 

zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in 

sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsak udeleženec 

lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. 

 

3. člen - nagrade 

Nagradna igra poteka od 27. 6. do 30. 6. 2016. Udeleženci, ki se bodo v nagradno igro  prijavili pred  

začetkom ali po koncu ne bodo upoštevani. Vsak udeleženec lahko, ne glede na žreb, prejme le eno 

nagrado. 

Nagrade, ki bodo podeljene med izžrebane nagrajence: 

 1x dve vstopnici za ogled koncerta Hiromi: The Trio Project v okviru Ljubljana Jazz 

Festivala, v Cankarjevem domu, 2. 7. 2016 

 

4. člen – žrebanje in podelitev nagrad 

Žrebanja bo potekalo po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, 

ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.  

 

Žrebanje bo potekalo 30. 6. 2016, po 12. uri, na sedežu Organizatorja.   

 

Med vsemi oddanimi in pravilno izpolnjenimi prijavami bo predstavnik organizatorja izžrebanega 

nagrajenca pisno obvestil. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu nagrade ne bo odzval 

(posredoval zahtevanih podatkov prek e-pošte) ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do 

nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. 

 

Navodila o prevzemu nagrade bo nagrajenec prejel po elektronski pošti. 

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni možna menjava nagrad. Organizator bo za 

podeljeno glavno nagrado obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom Zdoh-2. 

Organizator ne odgovarja, če nagrade ni mogoče izročiti zaradi napačno posredovanih podatkov 

udeleženca – nagrajenca ali drugih razlogov. Nagrajenec je dolžan poskrbeti, da na obrazec navede 



pravilne podatke. V primeru, da se po žrebu izkaže, da nagrajenec ni oddal pravilnih podatkov, ali 

da je kako drugače kršil te Splošne pogoje, nagrajenec ni upravičen do nagrade. 

 

5. člen - rezultati nagradne igre 

Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen na elektronski naslov, ki ga bo navedel ob prijavi na 

nagradno igro. 

 

6. člen - zasebnost in varstvo osebnih podatkov 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev, zbranih v tej nagradni igri, ne bo 

posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Udeleženec nagradne igre s sodelovanjem dovoljuje, da organizator, kot upravljavec zbirke osebnih 

podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami) (v 

nadaljevanju zakon). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne 

podatke: 

priimek in ime, 

naslov, 

poštna št. in kraj, 

e-naslov. 

 

S sodelovanjem  v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi 

pogoji nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. Udeleženec nagradne igre 

Organizatorju dovoljuje uporabo osebnih podatkov za pošiljanje obvestil po elektronski pošti. Od 

prejemanja obvestil se lahko prejemnik kadarkoli odjavi, in sicer tako, da v prejetem elektronskem 

sporočilu klikne na gumb ODJAVA. 

 

7. člen - pritožbe 

Morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na e-naslov podpora@bolha.com. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja 

za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre, ne 

bodo upoštevani. 

Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja povezanih s 

sodelovanjem v nagradni igri. 

 

8. člen – dodatne informacije 

Vsa dodatna vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, nam lahko sporočite na elektronski naslov: 

podpora@bolha.com. 

 

 

V Ljubljani, 27. 6. 2016 

 

 

 

mailto:podpora@bolha.com

