
SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  
 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
Organizator nagradne igre je KOBRA Team d.o.o.. Nagradna igra bo potekala od 21. 12. do 26. 

12. 2018 na omrežju Instagram. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi že obstoječi in novi 
oboževalci Instagram strani @kobra_sentjernej in @lgmobileslovenija. 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Instagram, ki 
komulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 
-so sledilci instagram profila @kobra_sentjernej in @lgmobileslovenija,  
-všečkajo objavo in v komentar zapišejo vsaj 3 prijatelje in jih povabijo k sodelovanju 
-Deljenje objave v Story-u z označbo @kobra_sentjernej je opcijska 
-so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu 
nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oz. 
skrbnikov 
-sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Instagram. 
 
Med vsemi sodelujočimi bomo 27. 12. 2018 s pomočjo naključnega računalniškega žreba 
izžrebali enega nagrajenca. 
 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju KOBRA Team d.o.o. in njihovi ožji 
družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v 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 zaposlenega).  
 
Za sodelujoče v nagradni igri veljajo tudi pogoji in pravila Facebook in Instagram skupnosti. 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih niti za 
kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na spletnih skupnostih 
Facebook in Instagram. Organizator nagradne igre ne prevzema nobene odgovornosti za 
delovanje spletnih skupnosti Facebook in Instagram. 
 
Nagrade 
Nagradno žrebanje se opravi 27. 12. 2018. Žrebanje se izvede po načelu naključne 
računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki izpolnjujejo pogoje za 
sodelovanje. Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega Instagram sporočila, 
najkasneje v 3 delovnih dneh od zasedanja komisije. V primeru, da nagrajenec ne odgovori 
na organizatorjevo zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ali pa 
odkloni prevzem nagrade, organizator nagrade ne podeli. Rezultati nagradne igre so 
dokončni. 
 
Nagrado  Decembrski Giveaway predstavlja: Mobilni telefon LG G7 ThinQ. 
 
 
Prevzem nagrade 
Nagrado bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 10 dni po prejemu podatkov za 
dostavo nagrade in podpisani izjavi o strinjanju prejema nagrade. Nagrade ni možno izplačati 



oz. menjati za gotovino. Nagrajenec ni upravičen do nagrade, če se ne strinja s prejemom 
nagrade, ne posreduje vseh zahtevanih podatkov ali posreduje lažne podatke. Prav tako 
nagrajenec ni upravičen do nagrade, če krši pravila in pogoje nagradne igre. V teh primerih 
se nagrada ne podeli.  
 
Varstvo osebnih podatkov 
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, 
vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007- UPB1). Organizator zagotavlja 
varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane podatke v 
namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter v 
druge trženjske namene. Nagrajenec nagradne igre dovoljuje slikanje in snemanje za 
promocijske aktivnosti organizatorja ter uporabo vseh slik, posnetkov in podatkov za 
promocijske aktivnosti organizatorja. 
 
Splošne informacije 
Pravila nagradne igre so dostopne na spletni strani www.kobra.si in v času nagradne igre na 
povezavi objavljeni na @kobra_sentjernej Instagram profilu. Za dodatne informacije lahko 
tudi pišete na info@kobra.si. 
 
Sprememba pravil 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje 
nagradne igre iz vsebinskih, komercialnih ali tehničnih razlogov. 
Pravila pričnejo veljati 21. 12. 2018. 
 

Šentjernej, 21. 12. 2018 


