
PRAVILA NAGRADNE IGRE »KOLO SREČE« 
 

1. Uvodne določbe 
S pravili nagradne igre so urejena določila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Kolo sreče«, ki jo 
organizira Zavod KKS Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik, ID za DDV: SI49308548 (v nadaljevanju 
»organizator«). 
 

2. Trajanje nagradne igre in podelitev nagrade 
Nagradna igra poteka v dveh terminih in sicer 9.6.2018 in 22.9.2018, na dogodkih Pohod ob reki, ki povezuje in 
Dobrodelni pohod na sv. Primoža. Nagrada se podeli po vsakem posameznem dogodku. 
 

3. Udeleženci nagradne igre in pogoj za sodelovanje 
Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri ni dovoljeno 
sodelovati pravnim osebam, zaposlenim Zavoda KKS Kamnik kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim 
partnerjem in otrokom. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki 
Sloveniji tako, da izpolni nagradni letak na dogodku in ga odda v za to namenjen zbirni prostor. 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje 
se, da sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni 
pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
 

4. Navodila nagradne igre in nagrajenci  
Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da zavrti kolo sreče, organizator pa ga fotografira skupaj s kolesom sreče in 
nagrado, ki jo je sodelujoči zavrtel. To je pogoj, da lahko kandidat odda pravilno izpolnjen nagradni kupon. S 
podpisom dovoljuje, da se fotografija objavi v galeriji na Facebook profilu Zavoda KKS Kamnik. Sodelujoči z največ 
všečki bo tudi prejemnik nagrade, ki jo je zavrtel na kolesu sreče.  
Za nagrado se udeleženci potegujejo na Facebook profilu Zavoda KKS Kamnik po vsakem dogodku. Nagrajenec in 
prejemnik nagrade bo eden, tisti z največ všečki. Prejel bo nagrado, ki jo je zavrtel na kolesu sreče.  Končna 
nagrajenca sta dva, po eden na vsakem dogodku. 
Nagrajenec bo razglašen 9. dan po posameznem dogodku, objavljen pa bo na Facebook profilu Zavoda KKS Kamnik.  
Organizator bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestil po elektronski pošti, še isti dan razglasitve.  
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja in izrecno dovoljuje objavo njegovega imena in priimka v okviru 
te nagradne igre.  
 

5. Nagrade nagradne igre 
Organizator bo v okviru nagradne igre podelil po eno nagrado na vsakem dogodku. Podeljena nagrada bo tista, ki jo 
zmagovalec nagrade igre zavrti na kolesu sreče. Na kolesu sreče bodo navedene naslednje nagrade: Televizor Philips 
49', Tablični računalnik Samsung, Mobilni telefon Huawei Mate 10 Lite, Nahrbtnik, USB ključ 16GB in Steklenica za 
vodo.  
Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za izplačilo v gotovini. 
 

6. Izključitev iz nagradne igre 
V primeru kršitve teh pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da kršitelje izključi iz 
nagradne igre brez predhodnega opozorila.  
 

7. Obveznost o dohodnini 
Nekatere nagrade so predmet obdavčitve po določilih Zakona o dohodnini. Morebitno akontacijo dohodnine bo 
odvedel organizator nagradne igre, pod pogojem, da nagrajenec poda svojo davčno številko. 
 


