
PRAVILA NAGRADNE IGRE 

#ZnamZaVeč 
 

OSNOVNA DOLOČILA 

 

1. Namen nagradne igre »#ZnamZaVec« v organizaciji Založbe Rokus Klett, d. o. o. (v nadaljevanju 

organizator), je spodbujanje utrjevanja znanja v osnovni šoli in nakupa vadnic Znam za več.  

 

2. Nagradna igra poteka od 15. septembra do 29. oktobra 2021. 

 

3. Za prijavo za sodelovanje v nagradni igri se upošteva: 

 

objava na družbenem omrežju Facebook, Instagram ali TikTok (na zidu ali v storyju). Objava mora obvezno 

vsebovati: 

o besedilo: #znamzavec in 1 stavek – lastno šolsko zaobljubo oz. cilj za novo šolsko leto 

o fotografijo katerekoli vadnice Znam za več (videti se mora celotna naslovnica vadnice) 

 

Prijave z neprimerno vsebino ne bodo upoštevane. Za neprimerno se šteje vsebina, ki spodbuja ali 

prikazuje sovraštvo ali nasilje ali pa vsebuje žaljivke ali slabšalne izraze. Prav tako ni dovoljena vsebina, 

za katero je verjetno, da bo uporabnike pretresla ali pri njih vzbudila gnus. Nedovoljene so tudi spolno 

sugestivne ali nazorne vsebine.  

 

Fotografijo objave (posnetek zaslona oz. screen shot/print screen) morajo udeleženci od 15. septembra 

do 27. oktobra 2021 poslati na znamzavec@rokus-klett.si. 

 

E-sporočilo mora vsebovati naslednje podatke: 

IME IN PRIIMEK 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA 

LETNICO ROJSTVA 

 

Primer objave: 

 
Nakup vadnice ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

mailto:znamzavec@rokus-klett.si


 

4. S prijavo na nagradno igro se šteje, da se udeleženci nagradne igre oz. zanje starši/skrbniki (v nadaljevanju 

»udeleženci«) strinjajo s temi pravili nagradne igre. 

 

5. Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z več različnimi objavami.  

 

 

IZVEDBA NAGRADNEGA ŽREBANJA IN NAGRADE 

 

6. Organizator bo žrebanja izvedel v 5 sklopih, in sicer: 

• za vse prijave, oddane do vključno 30. 9. 2021: 1. oktobra 2021 ob 14. uri,  

• za vse prijave, oddane do vključno 7. 10. 2021: 8. oktobra 2021 ob 14. uri, 

• za vse prijave, oddane do vključno 14. 10. 2021: 15. oktobra 2021 ob 14. uri, 

• za vse prijave, oddane do vključno 21. 10. 2021: 22. oktobra 2021 ob 14. uri, 

• za vse prijave, oddane do vključno 28. 10. 2021: 29. oktobra 2021 ob 14. uri. 

 

V vsakem od zgoraj navedenih žrebanj bodo upoštevane vse prijave, oddane do navedenega datuma. Za 

datum prijave šteje datum oddaje prijave na navedeni e-naslov organizatorja. 

 

7. Med vsemi udeleženci nagradne igre bomo izžrebali: 

• 1. oktobra 2021:  

1 nagrajenca, ki bo prejel 2 vstopnici za 90 minut skakanja v trampolin parku WOOP! v vrednosti 

37,00 EUR,  

• 8. oktobra 2021: 

1 nagrajenca, ki bo prejel 2 vstopnici za 90 minut skakanja v trampolin parku WOOP! v vrednosti 

37,00 EUR,  

• 15. oktobra 2021: 

1 nagrajenca, ki bo prejel 2 vstopnici za 90 minut skakanja v trampolin parku WOOP! v vrednosti 

37,00 EUR, 

• 22. oktobra 2021: 

1 nagrajenca, ki bo prejel 2 vstopnici za 90 minut skakanja v trampolin parku WOOP! v vrednosti 

37,00 EUR,  

• 29. oktobra 2021: 

1 nagrajenca, ki bo prejel iPhone 12 128 GB v vrednosti 922,95 EUR,  

1 nagrajenca, ki bo prejel vrednostno kartico za trgovine Intersport v vrednosti 100,00 EUR,  

1 nagrajenca, ki bo prejel 2 vstopnici za 90 minut skakanja v trampolin parku WOOP! v vrednosti 

37,00 EUR.  

 

8. Denarno nadomestilo za nagrado ni mogoče. Nagrada ni prenosljiva.  

 

9. Nagrajenec mora nagrado prevzeti v 14 dneh od nagradnega žrebanja in ob prevzemu organizatorju na 

njegovo zahtevo navesti davčno številko (zaradi predaje nagrade in odvedbe akontacije dohodnine). Po 

tem času pravico do nagrade izgubi (brez kakršnegakoli nadomestila). Nagrado lahko po dogovoru 

pošljemo tudi po pošti. 

 

10. Akontacijo dohodnine bo za vrednost nagrade odvedel organizator nagradne igre.  

 



11. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v prostorih Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, in 

sicer pod vodstvom tričlanske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja. Žrebanje bo izvedeno s 

postopkom, ki omogoča popolno naključnost. 

 

12. Pred začetkom žrebanja bo komisija ugotovila število prijav, ki so v skladu z zgoraj navedenimi pogoji in ki 

bodo sodelovale v žrebanju.  

 

13. V okviru posameznega žrebanja ima udeleženec pravico samo do ene nagrade, tudi če je poslal več prijav.  

 

14. Po opravljenem žrebanju bo napravljen zapisnik, ki bo vseboval podatke o nagrajencu.  

 

15. Rok za morebitne pritožbe je 3 dni od objave rezultatov žrebanja. Vse pritožbe rešuje komisija.  

 

16. Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani organizatorja (na naslovu www.znamzavec.si) najkasneje 

tri delovne dni po žrebanju. Organizator lahko dodatno obvesti nagrajenca po pošti, telefonu ali na 

drugačen način. 

 

 

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

 

17. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali 

komercialne narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti, ali v nagradni sklad doda dodatne nagrade. 

Organizator bo vsako morebitno spremembo in tudi obvestilo o koncu  nagradne igre objavil na spletni 

strani www.znamzavec.si, tako da se bodo udeleženci lahko seznanili s spremembami. 

 

18. Za reševanje sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

19. Pravila veljajo od 15. 9. 2021. 

 

 

Ljubljana, 10. 9. 2021 

 

 

 

Založba Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana, tel. 01 513 46 00 (kontaktna oseba: Saša Pipan) 

 

 

http://www.znamzavec.si/
http://www.znamzavec.si/

