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PRAVILA IN POGOJI  

NAGRADNE IGRE 

 

»s kartico Diners Club se splača«

 

 

1. člen 

Organizator nagradne igre 

Ta pravila in pogoji določajo način izvedbe 

nagradne igre v reklamne namene (v 

nadaljevanju: nagradna igra) z naslovom: 

 

»s kartico Diners Club se splača« 

 

ki jo skupaj organizirata družbi Erste Card 

d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: EC) in Avtokampi d.o.o., 

Neubergerjeva ulica 15, 1000 Ljubljana (v 

nadaljevanju: Avtokampi),  

 

(v nadaljevanju skupaj: organizatorja). 

 

2. člen 

Namen in trajanje 

Namen nagradne igre je podeliti nagrade med 

kandidate, ki bodo izpolnili in oddali 

pristopnico za pridobitev plačilne kartice 

Diners Club preko spletne strani 

www.avtokampi.si in bodo sprejeti v članstvo v 

Diners Clubu skladno s splošnimi pogoji EC. 

Organizator bo med vsemi sodelujočimi 

kandidati izžrebal 3 nagrajence. 

Nagradna igra bo potekala od 17. 10. 2022 do 

30. 11. 2022. 
 

3. člen 

Nagradni sklad in vrednost nagrad 

Skupaj bodo podeljene tri nagrade, skupna 

ocenjena vrednost nagradnega sklada pa znaša 

približno 200 EUR z vključenim DDV-jem. 

V nagradni igri bodo podeljene nagrade: 

1x otroške smuče, 

1x otroški smučarski čevlji, 

1x otroške smučarske palice. 

Nagrade se podelijo na način, dogovorjen z 

nagrajenci. Nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva 

v denarju, prav tako pa ni prenosljiva na tretje 

osebe. 

4. člen 

Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne 

fizične osebe:  

- s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, 

- ki še niso imetnice Diners Club kartice, 

- ki bodo v obdobju iz 2. člena preko 

spletne strani www.avtokampi.si 

oddale pristopnico za plačilno kartico 

Diners Club in 

- ki bodo na podlagi obrazca za 

pridobitev sprejete v članstvo Diners 

Club skladno s Pravili. 

 

EC si pridružuje pravico, da zavrne vstop v 

Diners Club članstvo skladno s svojo poslovno 

politiko in splošnimi pogoji poslovanja, ki 

veljajo za imetnike Diners Club kartice. 

S pravočasno oddajo obrazca oseba privoljuje v 

obdelavo osebnih podatkov posredovanih za 

namen sodelovanja v nagradni igri s strani 

organizatorjev.  

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni 

pri organizatorjih ali njihovi ožji družinski 

člani (zakonec oziroma oseba, s katero živi v 

skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih 

o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 

pravnih posledicah izenačena z zakonsko 

zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje 

in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega). 

Če nekdo ne želi sodelovati v nagradni igri, 

mora zahtevo po umiku iz »bobna« za žrebanje 



Stran 2 od 2 
 

ali nestrinjanje s temi Pravili in pogoji pisno 

sporočiti organizatorju najkasneje do konca 

nagradne igre 30. 11. 2022 do 24:00 ure. 

 

5. člen 

Žrebanje nagrad, obveščanje o 

zmagovalcu in prevzem nagrad 

Žrebanje nagradne igre se bo opravilo 1. 12. 

2022 ob 12:00. uri v prostorih enega od 

organizatorjev.   

Vsaka oseba, ki sodeluje v nagradni igri, je 

lahko izžrebana le za eno od nagrad iz 3. člena. 

Organizatorja nagradne igre bosta nagrajence s 

priporočeno pisno pošiljko obvestila o 

rezultatih žrebanja v roku sedmih dni po 

žrebanju. Vsak nagrajenec soglaša, da se 

njegovo/njeno ime in kraj bivanja objavi na 

spletni strani organizatorjev 

www.dinersclub.si oziroma avtokampi.si. 

Nagrajenec soglaša tudi z objavo fotografije. 

Ostali osebni podatki nagrajenca bodo znani le 

EC ki bo podelil nagrado in so zaupni.  

Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado v 

skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in 

zakonom, ki ureja davčni postopek obračuna in 

poravna v imenu in za račun nagrajenca družba 

Erste Card d.o.o. Če nagrajenec 

organizatorjema ne posreduje vseh zahtevanih 

podatkov (ime, priimek, naslov, davčna 

številka) potrebnih za plačilo akontacije 

dohodnine, ni upravičen do nagrade. 

Nagrajenec soglaša, z obdelavo njegovih 

osebnih podatkov za namene izvedbe podelitve 

nagrade ter za namen plačila akontacije 

dohodnine. EC ob koncu dohodninskega leta 

nagrajenca tudi obvesti o višini prejete nagrade 

za namen dohodninske napovedi. Morebitna 

doplačila dohodnine v skladu z letno 

dohodninsko odločbo gredo v breme 

nagrajenca. 

Vse dodatne davščine in druga javna bremena, 

povezana z izročitvijo nagrade, nosi 

nagrajenec. 

Žrebanje bo nadzirala 3 članska komisija. 

Rezultat se vsakokrat zapisniško ugotovi. 

Žrebanje ni javno. Za podelitev nagrade 

jamčita organizatorja solidarno. 

 

6. člen 

Osebni podatki 

Organizatorja nagradne igre spoštujeta 

posameznikovo zasebnost in se zavezujeta, da 

bosta pridobljene osebne podatke skrbno 

varovala v skladu veljavnimi slovenskimi in 

evropskimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov in skladno z veljavnimi notranjimi 

akti ter jih brez privolitve posameznika ne 

bosta posredovala tretjim osebam oziroma jih 

uporabila v druge namene, kot izključno za 

uspešno izvedbo nagradne igre. 

 

Ljubljana, 17. 10. 2022 
 
 
Erste Card d.o.o. Avtokampi d.o.o. 
 

 


