
Pravilnik »CHARMING SLOVENIA nagradne igre« 

 

1.člen: Organizator 

Organizator nagradne igre je IJP d.o.o., Loke 33, 3333 Ljubno ob Savinji, CHARMING 

SLOVENIA, Herbal Glamping resort Ljubno in Forest Glamping resort Blaguš. 

 

2.člen: Namen nagradne igre 

Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcem spletne strani 

www.charmingslovenia.com.   

 

3.člen: Trajanje in potek nagradne igre 

Nagradna igra poteka od nedelje, 27.10.2019 do torka, 31.3.2020 na spletni strani Charming 

Slovenia, www.charmingslovenia.com. 

V nagradni igri se vsak mesec, naslednjih pet (5) mesecev, naključno izbere osebo, ki prejme 

1 nočitev za dve osebi v Forest glamping resortu Blaguš. Zadnji nagrajenec bo razglašen 

najkasneje do 31.3.2020. Vsi nagrajenci informacijo o izboru prejmejo na kontakt, ki so ga 

vpisali v obrazec na spletni strani in se strinjali, da se njihovi podatki lahko uporabijo v 

namen obveščanja.  

 

4.člen: Udeleženec nagradne igre 

V nagradnem žrebanju sodelujejo vsi, ki so izpolnili obrazec nagradne igre v času trajanja 

promocije spletne strani www.charmingslovenia.com in pravilno vnesli zahtevane podatke. 

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo 

sodelovati. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v IJP d.o.o. in blagovni znamki 

Charming Slovenia. 

 

5.člen: Nagrada 

V nagradnem skladu je nagrada, ki jo podari Charming Slovenia v okviru resorta Forest 

glamping resort Blaguš.  

NAGRADA: 1 nočitev v Forest Glamping resort Blaguš (za 2 osebi z vključenim zajtrkom), 

ki se lahko koristi samo v terminu od 8.5.2020-9.5.2020 po predhodni rezervaciji bivanja. 

Od novembra 2019 do konca marca 2020 bo nagrajenih 5 oseb, ki bodo lahko nagrado 

koristile v zgoraj navedem terminu. Skupno bo od novembra 2019 do marca 2020 podeljenih 

5 nočitev za dve osebi. 

 

6.člen: Razglasitev nagrajenca 

Nagrajenec bo po končanem žrebanju pisno obveščen po mailu, ki ga je sodelujoči zapisal na 

vprašalnik. Sodelovanje pogojujemo z osebnimi podatki nagrajenca. Rezultati žrebanja so 

dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

7.člen: Prijava nagrade davčnemu organu 

Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 €, je nagrajenec dolžan posredovati svoje osebne 

podatke. Nagrado je potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu. 

 

8.člen: Prevzem nagrade 

Nagrajenec bo znan vsak mesec od novembra 2019 do marca 2020. Sodelovanje pogojujemo 

s posredovanjem osebnih podatkov. Nagrajenec bo nagrado prevzel po pošti na naslov, ki nam 

ga bo posredoval. Nagrajenec ima 7 dni časa od dneva razlasitve, da odda svoje osebne 

podatke na email Charming Slovenia: info@charmingslovenia.com. V kolikor nagrada ni 

prevzeta, nagrada zapade. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. 



 

9.člen: Sprememba pravil 

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če 

to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

 

10.člen: Obvezujoča pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri 

priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre 

so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu 

www.charmingslovenia.com. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna 

komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno 

službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija 

reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega 

pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki 

ponovi. 

 

11.člen: Mladoletnost nagrajenca 

V nagradni igri ne morejo sodelovati mladoletne osebe, mlajše od 18 let.  

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: 

info@charmingslovenia.com . 

 

 

Ljubno ob Savinji, 27.10.2019 
 


