
Pravila in pogoji nagradne igre – DEGUSTACIJSKI VEČER Z GIN SPOTOM IN ŽANOM / 16. 11. 
2021 

Organizator nagradne igre je lastnik spletne trgovine www.ginspot.si - podjetje SUPER GIN d. o. o. 

Bratovševa ploščad 20, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI84927704 (v nadaljevanju SUPER GIN oz. 

organizator). 

Nagradna igra 

Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja (https://ginspot.si/nagradna-igra-degustacija) 

od 16. 11. 2021 do 28. 11. 2021 do 23.59. 

 
NAGRADNA IGRA – DEGUSTACIJSKI VEČER Z GIN SPOTOM IN ŽANOM  
 
Prvo leto delovanja Gin Spota želiva praznovati z vami, zato sva se odločila za posebno nagradno 
igro, v kateri bova izžrebala enega nagrajenca, ki mu bomo pripravili poseben dogodek. Na 
njegovem domu bomo ob dogovorjenem terminu pripravili degustacijo izbranih ginov iz ponudbe 
Gin Spot z vrhunskimi toniki Fever Tree, liofiliziranim sadjem ter ostalimi kakovostnimi dodatki, 
zmagovalec Masterchefa 2020 Žan Milosavljević pa bo vse skupaj obogatil še z vrhunskim kulinarični 
doživetjem. 
 
Kako sodeluješ? 
 
Prek obrazca na https://ginspot.si/nagradna-igra-degustacija do 28. novembra do 23.59 oddaj svoj 
elektronski naslov in s tem sodeluj v žrebanju za glavno nagrado. 
 
Nagradna igra poteka do nedelje, 28. 11. 2021, do 23.59, žreb opraviva v ponedeljek, 29. 11. 2021. 
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.ginspot.si. 

1. Pogoj in način sodelovanja 

- S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pravili nagradne 

igre. 

- V nagradni igri lahko sodelujejo samo polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije 

s stalnim prebivališčem v Sloveniji.  

- V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju ali njihovim 

družinskim članom. 

- Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na spletni strani organizatorja 

(https://ginspot.si/nagradna-igra-degustacija) oddajo svoj elektronski naslov. 

 

 

http://www.ginspot.si/
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https://ginspot.si/nagradna-igra-degustacija


2. Nagrade 

Glavna nagrada: 

Organizator bo organiziral večerjo s trihodnim menijem, ki ga bo pripravil Žan Milosavljević in štirimi 

izbranimi gin toniki na osebo v skupno dogovorjenem terminu na domu glavnega nagrajenca. Glavni 

nagrajenec lahko na degustacijski večer povabi do tri polnoletne osebe po svojem izboru. 

- 108. člen, tretja točka Zakona o dohodnini (davčna osnova za druge dohodke) “V davčno osnovo se 

ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno znanje, 

spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne presega 42 EUR.”  

Glavna nagrada je le ena in ni prenosljiva. 

3. Sodelovanje v nagradni igri  

- Žreb nagrajenca bo potekal v ponedeljek, 29. 11. 2021, ko bo nagrajenec o osvojitvi glavne nagrade 

obveščen po elektronski pošti. Ime nagrajenca bomo na Instagramu gin.spot in Facebook strani Gin 

Spot objavili po prejemu povratnega maila. 

- Žreb nagrajenca bo potekal na sedežu podjetja SUPER GIN d. o. o. in bo opravljen tako, da bo 

organizator z računalniškim programom izžrebal enega naključnega nagrajenca izmed vseh, ki bodo 

oddali svoj elektronski naslov. 

- Nagrado dobi oseba, ki je pravilno oddala svoj elektronski naslov na spletni strani organizatorja in 

bo izžrebana v računalniško izvedenem žrebu.  

- Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja z objavo imena in kraja (npr. Marko iz 

Ljubljane) na Instagramu gin.spot in Facebook strani Gin Spot. Prav tako se nagrajenec strinja z 

uporabo fotografij in videov iz degustacijskega večera na spletni strani www.ginspot.si, ter 

družbenih omrežjih Gin Spota ter Žana Milosavljevića). 

- Nagrajenec ima 5 dni časa, da sporoči svoje podatke, ki jih organizator potrebuje za organizacijo 

degustacijske večerje: ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum izvedbe. 

- V primeru, da se nagrajenec na poziv organizatorja ne odzove v 5 dneh, se smatra, da se nagradi 

odpoveduje in do nje ni več upravičen. V tem primeru se organizira vnovični žreb nagrajencev. 

- V kolikor je izžreban neveljaven elektronski naslov ali ne ustreza zgoraj naštetim pogojem, si 

organizator pridržuje pravico, da ga izloči iz igre in opravi vnovični žreb. 

- Organizator se bo z nagrajencem v roku 5 dni po prejemu popolnih podatkov dogovoril o izvedbi 

degustacijske večerje. 

http://www.ginspot.si/


- Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

- S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s pravili nagradne igre in prijavo na e-novice o 

novostih, marketinških aktivnostih in drugih promocijah Gin Spota. 

4. Odgovornost 

- Vsi prejeti podatki bodo posredovani organizatorju (SUPER GIN d. o. o.), tako je za vsebino 

nagradne igre odgovoren le organizator. 

- Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli 

posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade. 

- Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva 

(nedosegljiv strežnik, izpadi omrežja ipd.) 

- Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. 

- Organizator bo degustacijsko večerjo izvedel z upoštevanjem smernic in priporočil NIJZ in 

Ministrstva za zdravje. Vsi udeleženci ter organizacijsko osebje morajo ustrezati standardom PCT, ki 

ga bo preverjal organizator ali drugim v času izpeljave nagradne igre veljavnim odlokom. 

5. Varovanje osebnih podatkov 

- Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu 

podatkov (GDPR), da organizator igre hrani podatke nagrajenca in jih obdeluje ter uporablja za 

namene izvajanja te nagradne igre. 

- Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varoval po Zakonu o varstvu osebnih 

podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in jih ne bo posredoval tretjim osebam. 

- Organizator bo hranil osebne podatke udeležencev v nagradni igri vse dokler sodelujoči ne bo 

zahteval blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov organizatorja. 

6. Drugo 

- Nakup pri podjetju SUPER GIN d. o. o. ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri. 

- V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, 

da te osebe izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. 



- Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega 

opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih 

razlogov ali iz pravnih razlogov pravilnega izvajanja nagradne, igre ni mogoče zagotoviti. V tem 

primeru si organizator pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali 

do trenutka prekinitve. 

- Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in se hkrati zavezuje, da bodo objavljena na 

spletni strani www.ginspot.si. 

- Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno 

rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 

Ljubljana, 16. 11. 2021 
 
 
 

SUPER GIN d.o.o. 

 
 


