
 
 

 
 

 

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE NLP CENTRA 

1. Organizator nagradne igre je podjetje NLP Center, izobraževanje in svetovanje, Gaber Marolt 

s.p.. 

2. Nagradna igra poteka na spletni strani NLP Center. Namen nagradne igre je promocija 

izobraževalnih storitev NLP Centra. 

3. Nagradna igra se prične januarja 2023 in se zaključi z žrebanjem 15. 2. 2023. 

4. Nagrada: štipendija za NLP Diplomo v vrednosti 350 €. 

5. Podelile se bodo 4 glavne nagrade. 

6. Vsak posameznik lahko sodeluje le enkrat. 

7. Žrebanje bo izvedeno elektronsko v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3 - 

članske komisije. 

8. Nagrajenec bo obveščen preko telefona ali elektronske pošte. 

9. Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni 

možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da 

nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi 

pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. 

10. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v 

skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter da jih ne bo posredoval tretjim 

osebam, razen če je potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Nagrajenec je po zakonu o 

dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ter 

Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju 

posredovati vse potrebne podatke, v kolikor je za nagrado potrebno plačilo akontacije 

dohodnine. Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrad nosi organizator. 

11. Zbiranje osebnih podatkov izvaja organizator. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s 

pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. S sodelovanjem 

vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek). 

12. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Rezultati so 

dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro 

kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih 

zahtevkov. 

 

Maribor, 25. 1. 2023 


