Splošni pogoji nagradne igre »BITERRA D.O.O. v sodelovanju z DES
Subotica podarja kotel za žganjekuho« na dogodku
»GIN&BRIN FESTIVAL 2022« (v nadaljevanju: pogoji)
Uvodne določbe
1. Organizator nagradne igre “BITERRA D.O.O. v sodelovanju z Des Subotica podarja kotel za žganjekuho” (v
nadaljevanju: igra) je družba Biterra d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina in Kazani za rakiju DES, 58 Gornji
Verušić, Subotica 24000, Srbija (v nadaljevanju: organizator). Igra bo potekala na dogodku »Gin&brin festival 2022« od
dne 1. 7. 2022 od 18.00 ure naprej do dne 2. 7. 2022 do 20.30 ure.
2. V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh
pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči). V igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Biterra
d.o.o. in Kazani za rakiju DES ali kako drugače lastniško povezanih podjetjih z omenjeno družbo.
3. S sodelovanjem v igri se sodelujoči strinjajo z določili teh pogojev.
Način sodelovanja
1. Sodelujoči lahko sodelujejo v nagradni igri tako, da izpolnijo nagradni list, ki ga dobijo na dogodku »Gin&brin festival
2022«, ki poteka od 1. 7. 2022 – 2. 7. 2022 v Dutovljah (6221 Dutovlje). Sodelujoči morajo izpolniti vse zahtevane
podatke na nagradnem listu in ga izpolnjenega nato oddati organizatorju na način, da ga oddajo v škatlo za žreb.
2. Ob zaključku igre bo organizator med vsemi sodelujočimi, ki so sodelovali na zgoraj opisan način in vpisali
zahtevane podatke za sodelovanje v igri, ki so nujni za izvedbo nagradne igre, izžrebal nagrajenca.
3. Sodelujoči z izpolnitvijo kuponov jamčijo, da z objavo predlogov in sodelovanjem v nagradni igri v skladu s temi
pogoji niso kršene avtorske ali druge pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje osebe.
Žrebanje in nagrade
1. Organizator bo najkasneje do 21.00 ure, na zadnji dan dogodka (2. 7. 2022), med vsemi sodelujočimi, ki so pravilno
izpolnili nagradni list in oddali zahtevane podatke za sodelovanje v igri, ki so nujni za izvedbo nagradne igre, izžrebal
nagrajenca z naključnim žrebom. Nagrajenec bo, v primeru, da ni prisoten o nagradi obveščen najkasneje do 8.7.2022
preko telefonske številke oz. e-mail naslova, ki ga navede na nagradnem listu. Obveščen bo tudi o prevzemu
nagrade.
2. Sodelujoči, ki bo izžreban, bo prejel kotel za žganjekuho 10L Mini Hobby (Neto vrednost nagrade znaša na dan, 29.
6.2022, 315,00 € brez DDV. Davek bo odvedel Biterra d.o.o.).
3. Strokovno komisijo bodo sestavljali 3 člani, 1 predstavnik društva Na placu, direktor podjetja Biterra d.o.o., 1
predstavnik zaposlen v podjetju DES Subotica. Predstavniki ne bodo sodelovali v nagradni igri. O žrebanju bo komisija
vodila zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancu.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

4. Organizator bo izžrebanca obvestil o nagradi na dogodku »Gin&brin festival 2022«, na način, da bo izžrebanca
poklical na oder, kjer bo le-ta prevzel nagrado. Na odru, bo član komisije, ki bo izžrebal izžrebanca. V primeru da
nagrajenec ne bo prisoten na dogodku, se predvidi obveščanje preko telefonskega klica.
5. Sodelujoči se strinjajo, da bodo podatki o sodelujočih (ime in priimek oziroma psevdonim ter njihov odgovori
na vprašanja) v primeru, če bodo sodelujoči med nagrajenci, organizator objavil oziroma predstavil na dogodku
»Gin&brin festival« ter na spletni strani: www.adriabager.com ter na Facebook profilu Adriabager in DES
Subotica.
6. Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo,
prav tako ni možna zamenjava nagrad. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje
v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca
organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado
podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih
s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
7. Organizator bo za nagrajence, za nagrade, katerih vrednost presega 42 evrov, od navedene vrednosti
nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z
letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. njegovega starša ali zakonitega zastopnika.
Drugi pogoji sodelovanja
1. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri za primer, da bo njihov predlog oziroma katerikoli zelo podoben
predlog kadarkoli v prihodnosti uporabljen s strani organizatorja, na organizatorja neodplačno in nepreklicno
prenašajo časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice, navedene v 22. členu zakona o avtorski
in sorodnih pravicah, na vseh svojih avtorskih delih, s katerimi sodelujejo v okviru nagradne igre, in se
kakršnimkoli zahtevkom iz tega naslova odpovedujejo. Organizator se o uporabi posameznih predlogov odloča po
lastni presoji in v zvezi s tem nima nobenih obveznosti do udeležencev. Posredovanje kakršnihkoli avtorskih del
je prostovoljno. Če posameznik podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, pod temi pogoji ne želi
posredovati organizatorju, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te igre.
2. Nagrajenec bo do nagrade upravičen pod pogojem, da bo po prejemu obvestila o nagradi (razglasitev na
dogodku ali telefonski klic), na poziv organizatorja v pisni obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne
podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor nagrajenec ne navede
oz. ne posreduje svojih podatkov v zahtevanem roku oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor
nagrajenca ni mogoče obvestiti o nagradi, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega
nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo
nagrado podelil komu drugemu ali ne.
3. S sodelovanjem v igri sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane
podatke o sodelujočem (npr. ime in priimek, slika profila, elektronski naslov) obdeluje v skladu s Politiko varstva
osebnih podatkov Biterra d.o.o. in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.
4. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni
za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati oz. uporabljati te
igre.
5. Sodelujoči sodeluje v igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za
kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri.
6. Privolitev k sodelovanju v nagradni igri je mogoče kadarkoli preklicati, vendar to predstavlja odpoved
nadaljnjemu sodelovanju v nagradni igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da sporoči odjavo sodelovanja na lokaciji
razstavnega prostora podjetja Biterra na dogodku »Gin&brin festival 2022«, kjer bo sodelujoči moral navesti ime
in priimek, ki ju je zapisal tudi na kupon. V primeru, da bo sodelujoči v času žreba izžreban, ga komisija, ki bo

opravljala žreb, ne bo prebrala oz. bo žreb ponovila. Odjavo sodelovanja mora sodelujoči sporočit najkasneje do
18.00 ure istega dne kot je žrebanje nagrade, na dogodku »Biterra d.o.o.«.
7. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi
(npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).
Končne določbe
1. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da
jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
2. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani www.adriabager.com in dostopni na stojnici na dogodku »Gin&brin
festival 2022«. S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša.
3. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične,
komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani
www.adriabager.com, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov
info@adriabager.com s pripisom “Nagradna igra 2022”.

V Ajdovščini, dne 29. 6. 2022

