
PRAVILA FACEBOOK NAGRADNIH IGER MAGIČNEGA GOZDA 

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI 

1.1 Organizator nagradne igre je Magični gozd, Luka Kastelic s.p., Ulica OF 16, 6310 Izola. Davčna št.: SI 59641916, Matična 
št.: 6274889000(v nadaljevanju organizator). 
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook  in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali 
organizirana s te strani. 
1.3 Nagradne igre bodo potekale v času od 27.10. do 31.10.2022, v različnih časovnih obdobjih. 

2. NAMEN NAGRADNE IGRE 

Namen nagradne igre je promocija Magičnega gozda in spodbujanje interakcije z uporabniki. 

3. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE 

3.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. 
3.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo 
v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih 
zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam. 
3.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da 
s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za 
sodelovanje v nagradni igri. 

4. NAVODILA NAGRADNE IGRE 

4.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook strani: v komentar Facebook objave označi vsaj eno osebo, ki bi jo 
pripeljal v Magični gozd in deli objavo ter za glavno nagrado na podlagi poslanega e-sporočila s fotografijo s pravilno 
izpolnjenim geslom. Udeleženec lahko v vsaki nagradni igri sodeluje enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za 
sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je 
izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika. 

5. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE 

5.1 Organizator bo v okviru te nagradnih iger podelil nagrade: Brezplačne družinske vstopnice in glavno nagrado dnevni obisk 
Gardalanda za 4 osebe. 
5.2 Žrebanje bo izvedel organizator in ne bo javno. Izvedeno bo na podlagi oddanih komentarjev in delitev, ter glavno nagrado 
na podlagi poslanih e-sporočil s pravilno izpolnjenim geslom. 
5.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne 
igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po 
zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na facebook strani in z zasebnim sporočilom, kamor mu bo organizator poslal 
nadaljnja navodila za prevzem nagrade. 
5.4. V primeru, da se izžrebanec v roku 1 (enega) tedna od obvestila o prejemu nagrade na Facebook  strani ne bo odzval, se bo 
štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. 
5.5. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po e- mail naslovu  v roku 2 (dveh) delovnih dni.  

6. NAGRADE NAGRADNE IGRE 

6.1 Nagrade so naslednje: Družinska vstopnica in glavna nagrada. 
6.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. 
6.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 
6.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.  

7. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE 

V primeru kršitve  nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega 
opozorila.  

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI 

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, 
razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg 
tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v 
izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli 
med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do 
sodelujočih, ne dokonča. 



8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene 
izvedbe nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

Datum objave pravil nagradne igre: 27.10.2022. 

 

 

 

 

 


