
 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

“EN RAČUN – DVOJNA SREČA” 
 
 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
(1) Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre “En račun – dvojna sreča” (v nadaljevanju: 
nagradna igra), ki bo potekala na Radiu Ekspres oz. v trgovinah Spar in Interspar v Sloveniji od 4. 
Decembra do 22. Decembra 2017. 

 
(2) Nagradno igro izvaja podjetje Megaline, d.o.o., Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: 
izvajalec) v sodelovanju s podjetjem Spar Slovenija trgovsko podjetje, d.o.o., Letališka cesta 26, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pokrovitelj). 

 
(3) Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Radia Ekspres www.radioekspres.si. 

 
 
 

2. člen 
(Opis nagradne igre) 

 
(1)     Ekipa Radia Ekspres nakupe poslušalcev in obiskovalcev trgovin Spar in Interspar spreminja 
v dobrodelne prispevke za družine v stiski. Dejstvo je, da se veseli december vse bolj približuje in 
lepo bi bilo, če bi bil vesel za čim več ljudi. Ekipa Radia Ekspres bo zato vsak delavnik v času 
trajanja promocije izbrala eno od trgovin Spar ali Interspar, jo obiskala in naključnega kupca v 
njej nagradila z darilno kartico Spar v vrednosti 20 evrov (v nadaljevanju: izplačilo nagrade), 
znesek na njegovem računu pa “skopirala” in prenesla v sklad za Anino zvezdico. To pomeni, da 
bo enak znesek, kot je na kupčevem računu, izvajalec nakazal na račun, predviden za nakup 
hrane in potrebščin. Te pa bo na koncu nagradne igre predal Anini zvezdici. 

 
(2)     Izvajalec  bo  obiskoval  trgovine  Spar  ali  Interspar  v  različnih  terminih  in  na  različnih 
lokacijah (v nadaljevanju: izbrana trgovina). Namige o tem, katera bo ta in kdaj bo v njej prisoten 
kateri od voditeljev Radia Ekspres, bo razkrival v programu Radia Ekspres, na spletni strani 
www.radioekspres.si in/ali socialnih omrežjih Radia Ekspres. Naloga posameznikov, ki bi želeli 
sodelovati v nagradni igri, je torej spremljati Radio Ekspres in druge komunikacijske kanale, da bi 
izvedeli čas in lokacijo novega izplačila nagrade. 

 
(3)     V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so v izbranem terminu prisotni v izbrani trgovini in 
opravijo v njej nakup ter privolijo v sodelovanje v nagradni igri. V tej lahko sodelujejo samo tisti 
posamezniki, ki se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Če se z njimi ne strinjajo, v nagradni 
igri ne morejo sodelovati. Sodelovanje seveda lahko zavrnejo. Voditelj Radia Ekspres bo kupca 
za izplačilo nagrade izbral naključno po lastni presoji.
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(4)     Voditelj Radia Ekspres bo nagrajenca prosil tudi za dovoljenje, da fotografira račun nakupa, 
ki ga je pravkar opravil v trgovini Spar ali Interspar. Enak znesek na računu bo kasneje namreč 
nakazal na račun za nakup hrane in potrebščin, ki jih bo predal Anini zvezdici. Predajo bo izvedel 
ob zaključku nagradne igre. 

 
 
 

3. člen 
(Pogoji in omejitev sodelovanja) 

 
(1)     V nagradni igri lahko sodeluje vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun. 

 
(2)     V  nagradni  igri  ne  smejo  sodelovati  redno  ali  honorarno  zaposlene  osebe  v  podjetju 
Megaline, d.o.o., njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene v podjetjih, povezanih z izvedbo 
nagradne igre. 

 
(3)     V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki, ki opravijo nakup v eni od trgovin Spar ali 
Interspar v izbrani trgovini v izbranem terminu. Nagrado lahko prejmejo enkrat samkrat. 

 
(4)     Sodelujoči, ki se v okviru poteka nagradne igre neprimerno, žaljivo ali drugače nespodobno 
izraža, bo izključen iz nagradne igre in ne more prejeti nagrade. 

 
 
 

4. člen 
(Varstvo osebnih podatkov) 

 
(1)     Izvajalec se obvezuje, da bo osebne podatke prijavljenih oseb varoval v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 
(2)     Izvajalec  si  pridržuje  pravico  do  objave  imena,  priimka  nagrajenca  in  njegovega  kraja 
bivanja ter njegove fotografije, in sicer v okviru programa Radia Ekspres, na spletni strani 
www.radioekspres.si, na Facebook strani Radia Ekspres, www.facebook.com/radioekspres, in v 
okviru morebitne promocijske objave v katerem izmed slovenskih medijev. 

 
(3)     Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko izvajalec v tej nagradni igri pridobljene 
kontakte uporabi za poznejše promocijske aktivnosti (pošiljanje obvestil in novic o nagradnih 
igrah na Radiu Ekspres, pošiljanje vabil k spletni glasbeni raziskavi Radia Ekspres in pošiljanje 
morebitnih drugih obvestil). Izvajalec se obvezuje, da bo prejemnikom tovrstnih promocijskih 
aktivnosti omogočil, da se z liste prejemnikov kadarkoli odjavijo.
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5. člen 
(Snemanje in objave pogovorov) 

 
(1)  Sodelujoči v nagradni igri je seznanjen, da se pogovor v programu Radia Ekspres in pogovor, 
ki se izvede izven programa Radia Ekspres za potrebe nagradne igre, v celoti snema. 

 
(2)  Sodelujoči in nagrajenec v nagradni igri soglaša, da lahko izvajalec posnetke uporabi za 
nadaljnje predvajanje in promocijo nagradne igre v programu Radia Ekspres, na spletni strani 
www.radioekspres.si ali na Facebook strani, www.facebook.com/radioekspres. 

 
(3)  Nagrajenec v nagradni igri dovoljuje fotografiranje ob prevzemu nagrade in neomejeno 
objavo teh fotografij za nadaljnjo izvedbo in promocijo nagradne igre na Radiu Ekspres, in sicer 
na spletni strani www.radioekspres.si ali Facebook strani www.facebook.com/radioekspres ter v 
okviru morebitne promocijske objave v katerem izmed slovenskih medijev. 

 
 
 

6. člen 
(Vednost nagrade in način izplačila) 

 
(1)     Nagrajenec  prejme darilno kartico Spar v vrednosti 20 evrov, ki jo bo prejel na kraju 
izplačila nagrade v izbrani trgovini. Nagrada se izda v skladu v skladu z 98. in s 108. členom 
Zakona o dohodnin (Zdoh-2). Ker ne presega vrednosti 42 evrov, plačilo akontacije dohodnine v 
tem primeru ni potrebno. 

 
 
 

7. člen 
(Ostale določbe) 

 
(1)     Izvajalec nagradne igre lahko kadarkoli spremeni ali priredi pravila nagradne igre, v kolikor 
oceni, da je to potrebno. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča, razen 
če izvajalec ugotovi in presodi, da je nagrajenec kršil pravila in pogoje te nagradne igre. 

 
(2)     Za  odgovore  na  vsa  morebitna  dodatna  vprašanja,  vezana  na  nagradno  igro,  lahko 
pokličete na tel. številko 01 5000 022, ali vprašanje pošljete na program@radioekspres.si. 

 
Ljubljana,  
27. November 2017 
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