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SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V 

NAGRADNIH IGRAH NA DRUŽBENIH OMREŽJIH ARENA SPORT 

 

 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Organizator nagradnih iger je družba Arena sport, televizijska dejavnost d.o.o., Ljubljana, 
Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana – Črnuče, matična številka: 8192405000, davčna številka: SI 
49768913 (v nadaljevanju: organizator).  

Ti Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnih igrah na družbenih omrežjih Arena sport (v 
nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na nagradne igre, ki potekajo na sledečih profilih 
organizatorja: 

− na družbenem omrežju Tik Tok (www.tiktok.com/@arenasport.si) (v nadaljevanju: Tik Tok 
profil organizatorja); 

− na družbenem omrežju Instagram (www.instagram.com/arenasport.si/) (v nadaljevanju: 
Instagram profil organizatorja); 

− na družbenem omrežju Facebook (www.facebook.com/ArenaSportSI) (v nadaljevanju: 
Facebook profil organizatorja). 

 

POGOJI SODELOVANJA 

2. člen 

V nagradnih igrah lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za 
sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje starša ali skrbnika. 

Za sodelovanje v nagradnih igrah veljajo tudi naslednji pogoji: 

− v nagradni igri, ki poteka na družbenem omrežju Tik Tok, lahko sodelujejo vsi registrirani 
uporabniki družbenega omrežja Tik Tok, ki sledijo oziroma pričnejo slediti Tik Tok profilu 
organizatorja, 

− v nagradni igri, ki poteka na družbenem omrežju Instagram, lahko sodelujejo vsi registrirani 
uporabniki družbenega omrežja Instagram, ki sledijo oziroma pričnejo slediti Instagram 
profilu organizatorja; 

− v nagradni igri, ki poteka na družbenem omrežju Facebook, lahko sodelujejo vsi registrirani 
uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sledijo (všečkajo) oziroma pričnejo slediti 
Facebook profilu organizatorja; 

− ne glede na to, na katerem družbenem omrežju poteka nagradna igra, morajo udeleženci 
poleg tukaj navedenih pogojev izpolniti tudi druge pogoje sodelovanja, ki so navedeni v 
posebnih pogojih in pravilih sodelovanja, ki veljajo za posamezno nagradno igro (v 
nadaljevanju: posebni pogoji). Posebni pogoji so objavljeni na spletni strani organizatorja 
www.tvarenasport.si (v nadaljevanju: spletna stran organizatorja). 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali 
njihovi ožji družinski člani. 

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (npr. strošek dostopa do 
interneta in strošek prenosa podatkov z interneta). 

http://www.tiktok.com/@arenasport.si
http://www.instagram.com/arenasport.si/
http://www.facebook.com/ArenaSportSI
http://www.tvarenasport.si/
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POTEK IN PRAVILA NAGRADNE IGRE 

3. člen 

Podroben potek posamezne nagradne igre je določen v posebnih pogojih te nagradne igre. 

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje in pa posebne 
pogoje posamezne nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani organizatorja. 

 

NAGRADE 

4. člen 

Nagrada je izdelek, ki je vključen v objavo nagradne igre na profilu organizatorja na družbenem 
omrežju, kjer nagradna igra poteka. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v 
gotovini ali prenosljiva. 

Če je nagrad več, lahko posamezen udeleženec nagradne igre prejme le eno izmed nagrad. Če je  
udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej. 

Nagrada se nagrajencem ne všteva v davčno osnovo za odmero dohodnine, če vrednost nagrade 
ne presega 42 EUR. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se obdavči skladno z 
Zakonom o dohodnini. Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi organizator. 

 

ŽREBANJE NAGRAD 

5. člen 

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje naslednji delovni dan po datumu zaključka nagradne igre 
na sedežu organizatorja, rezultati pa bodo objavljeni najkasneje v roku 3 delovnih dni po izvedbi 
žrebanja, če posebni pogoji ne določajo drugače. 

Izžrebani udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

− udeleženec ne izpolnjuje pogojev sodelovanja; 

− je udeleženec kršil te splošne pogoje ali posebne pogoje nagradne igre; 

− udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi splošnimi pogoji ali posebnimi pogoji 
nagradne igre ali pa jih ne izpolni pravočasno. 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil 
komu drugemu ali ne. 

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

6. člen 

Udeleženci so o rezultatu nagradne igre obveščeni na profilu organizatorja na družbenem omrežju, 
na katerem poteka nagradna igra, in sicer bodisi pod objavo nagradne igre bodisi v ločeni objavi, 
če posebni pogoji ne določajo drugače. 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja 
organizator kot nagrajenca objavi na profilu organizatorja na družbenem omrežju, na katerem 
poteka nagradna igra, in ga označi (tag). 
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PREVZEM NAGRAD 

7. člen 

Nagrajenec je dolžan v 8 dneh po razglasitvi rezultatov organizatorju posredovati podatke za 
izročitev nagrade: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, podatek o 
pristojnem davčnem uradu in kontaktno telefonsko številko ali elektronski naslov. Osebe, mlajše od 
18 let, morajo organizatorju predložiti tudi pisno soglasje starša ali skrbnika. Če nagrajenec 
zahtevanih podatkov ne posreduje ali jih ne posreduje pravočasno, izgubi pravico do nagrade. 

Organizator nagrajenca pisno obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na 
lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi 
osebno na sedežu organizatorja. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, je organizator ni dolžan 
podeliti drugi osebi. 

 

AVTORSKE PRAVICE 

8. člen 

V kolikor posebni pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem, da udeleženec 
organizatorju predloži skico, risbo, fotografijo, videoposnetek ali kakršnokoli drugo avtorsko 
gradivo, udeleženec s posredovanjem tega gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi 
materialnimi avtorskimi pravicami na tem gradivu in jih izključno prenaša na organizatorja, brez 
časovnih, teritorialnih in stvarnih omejitev. 

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno 
soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo in podobna dejanja, v delu ali celoti, brez omejitev 
glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih in družbenih omrežjih organizatorja brez 
pravice do nadomestila oziroma plačila. Hkrati se udeleženec odpoveduje pravici pregledovati, 
odobriti ali nasprotovati kakršnemukoli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu 
materiala. 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

9. člen 

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne 
nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal 
skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva 
osebnih podatkov in Obvestilom o varstvu osebnih podatkov, objavljenim na spletni strani 
organizatorja. 

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre organizator osebnih podatkov 
udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe 
uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih 
vodijo povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne 
napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev 
nagradne igre. 

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje 
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in Obvestilom o varstvu osebnih podatkov, 
objavljenim na spletni strani organizatorja. 

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, 
shranjevanja in uporabe: 
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− ime in priimek in naslov stalnega prebivališča (za potrebe identifikacije nagrajenca, 
obveščanja o načinu prevzema nagrade ter za potrebe poročanja davčnim organom v 
skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); 

− kontaktna telefonska številka ali elektronski naslov (za potrebe obveščanja o načinu 
prevzema nagrade); 

− davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v 
skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji). 

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, 
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, 
skladno z veljavnimi predpisi in Obvestilom o varstvu osebnih podatkov, objavljenim na spletni 
strani organizatorja. 

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi 
zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. 

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri organizatorju in administrator profila organizatorja 
na družbenem omrežju, na katerem nagradna igra poteka. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna 
splošna obvestila vezana na nagradno igro preko kontaktne elektronske pošte ali telefonske 
številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov. 

 

KONČNE DOLOČBE 

10. člen 

Nagradne igre niso sponzorirane, potrjene, administrirane, izvedene, ali kakorkoli drugače 
povezane z družbenimi omrežji, na katerih potekajo. Družba Meta Platforms, Inc. (Facebook, 
Instagram) in družba ByteDance Ltd. (Tik Tok) nista pokroviteljici nagradnih iger, niti nista na 
kakršenkoli način povezani z nagradnimi igrami. Namen nagradnih iger je promocija organizatorja. 

Udeleženci nagradne igre hkrati s temi splošnimi pogoji in posebnimi pogoji posamezne nagradne 
igre sprejemajo tudi pogoje in pravila družbenih omrežij, na katerih potekajo nagradne igre. 
Organizator ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe 
družbenega omrežja s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za 
kakršnekoli posledice zaradi objave slik, videoposnetkov ali drugih gradiv na profilu udeleženca 
nagradne igre. 

Organizator si pridržuje pravico odpovedati nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne 
odgovarja za kakršnokoli škodo. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za neresničnost podatkov, ki jih pošiljajo 
udeleženci, ter nedelovanje posameznega družbenega omrežja oziroma profila organizatorja na 
družbenem omrežju in posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico po lastni presoji na profilu organizatorja na družbenih 
omrežjih izbrisati morebitne neprimerne, žaljive ali kakorkoli sporne komentarje. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh splošnih pogojev. Vsakokrat 
veljavna različica splošnih pogojev je objavljena na spletni strani organizatorja. 

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami lahko pošljete na elektronski naslov 
office@tvarenasport.si.  

 

Splošni pogoji so veljavni od dne 15. 11. 2022 dalje. 

 


