Pravila in splošne določbe nagradne
aktivnosti ''Polenta 2019''
1. Splošne določbe
Pravila v nadaljevanju določajo način prirejanja aktivnosti »
Polenta 2019«(v
nadaljevanju: aktivnost), ki jo organizira Mlinotest Ajdovščina d.d.,
Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, matična št. 5132061000.
S sodelovanjem v aktivnosti, tj. s podajo odgovora in ostalih podatkov na
objavljeno aktivnost na strani Mlinotest, se šteje, da udeleženec v celoti
sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v aktivnosti in z njimi v
celoti soglaša.
2. Namen aktivnosti
Namen aktivnosti 
»Polenta 2019« 
(v nadaljevanju aktivnost) je promocija
izdelkov Mlinotest. Oglaševanje in udeležba pri aktivnosti poteka v skladu s
predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator aktivnosti.
3. Udeleženci
Udeleženci aktivnosti so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji. Pri aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju
Mlinotest Ajdovščina d.d., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski
partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji
zaposlenega) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi
aktivnosti. Vsak udeleženec lahko sodeluje pri aktivnosti le v svojem lastnem
imenu.
4. Način sodelovanja
Udeleženci aktivnosti sodelujejo z obiskom pristajalne strani Mlinotest
(
http://www.mlinotest.si/polenta2019
), kjer po navodilih izpolnijo obrazec za
sodelovanje (za prejem izdelka je potrebno veljavno izpolniti vsa polja v

obrazcu). Vsak posameznik lahko pri aktivnosti igri sodeluje enkrat, saj bo
prijava v žrebanju upoštevana le enkrat. Nakup izdelkov ni pogoj za
sodelovanje pri aktivnosti. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta)
nosijo udeleženci.
5. Čas trajanja aktivnosti:
Aktivnost se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 15. 3.
2019 do vključno 31. 3. 2019 do 00-ih.
6. Organizator podari:
● Prvih 500 veljavno vpisanih udeležencev (vsa izpolnjena polja) na
pristajalni strani dobi izdelek polente naše none Mlinotest (500 x
koruzna polenta in/ali ajdova polenta Mlinotest, glede na razpoložljive
zaloge)
● Kulinarično doživetje med vsemi, ki se bodo aktivno angažirali po
prejemu izdelka:
○ Za sodelovanje v žrebu za glavno nagrado morajo udeleženci
skuhati Mlinotestovo polento
○ Javna recenzija (objava, tekst, slika, ...) izdelka in nam to sporočili
preko kanalov družbenih omrežij (Facebook) ali elektronskega
naslova 
info@mlinotest.si
.
○ Pošiljanje materiala (npr. slika, recept, video, ) in nam to sporočili
preko kanalov družbenih omrežij (Facebook) ali elektronskega
naslova 
info@mlinotest.si
.
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.
Nagrade so prenosljive na tretje osebe. Navedena vrednost nagrad predstavlja
tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba
tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.
7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Žrebanje bo potekalo 1.4.2019 na sedežu organizatorja aktivnosti. Žreb bo
opravljen tako, da se bo izmed odgovorov, oddanih v prijavni obrazec, z
računalniškim programom izžrebalo naključnega nagrajenca.
Ob zaključku posamezne nagradne objave bosta na Facebook strani Mlinotest
v objavi 
»Rezultati aktivnosti polenta 2019« 
objavljeni nagrajenci
.Vsi
udeleženci aktivnosti se z udeležbo v aktivnosti izrecno in nepreklicno strinjajo
z objavo imena na časovnici ter v zapisku. Rezultati žrebanja so dokončni in
pritožba nanje ni mogoča. Rezultati bodo objavljeni na Facebook omrežju v
roku 30 dni.
8. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci aktivnosti izpolnjujejo pogoje
opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja pri aktivnosti. Nagrada bo
nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja aktivnosti. Vsem
nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti na naslov, ki ga bodo sporočili
organizatorju, najkasneje v roku 48 ur od objave rezultatov.
Nagrajenec se lahko odpove nagradi, tako da to sporoči organizatorju na
elektronski naslov 
info@mlinotest.siv roku 24 ur od objave rezultatov in s tem
izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke.
Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na
naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno
dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta
vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa
ostane nepodeljena.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
-

nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in če nagrajenec niti po pozivu
organizatorja ne dokaže svoje istovetnosti s predložitvijo osebnega dokumenta
na vpogled ali na drug ustrezen način,

se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji
aktivnosti.
9. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
(ne)delovanje pristajalne strani Polenta 2019 in ta ni nastala po krivdi
organizatorja,
-

vse ostale aktivnosti na strani in podstraneh spletni strani Mlinotest,

kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v
nagradnem žrebanju,
-

kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru nastopa okoliščin, na katere organizator ne more vplivati, oziroma v
primeru nastanka višje sile, organizator lahko odpove aktivnost. O tem mora
prek medijev obvestiti udeležence.
10. Varovanje osebnih podatkov:
S sodelovanjem v aktivnosti udeleženec dovoli organizatorju zbiranje,
obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namene, kot so
navedeni v tem členu. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno
prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči
na sedež organizatorja Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina ali
posreduje e-pošto na naslov 
info@mlinotest.si. V primeru, da udeleženec svoje
soglasje prekliče pred podelitvijo nagrad, ga organizator črta iz seznama
udeležencev nagradne igre in ne sodeluje v žrebu za nagrade.
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja
aktivnosti s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR.
Udeleženci aktivnosti izrecno soglašajo, da organizator aktivnosti njihove
osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe pri aktivnosti,
uporabi le za potrebe te aktivnosti. Podatki o nagrajenci pa bodo objavljeni na

spletni strani in FB profilu Mlinotest za obdobje 30 dni. Vsi osebni podatki
udeležencev in nagrajencev bodo izbrisani 31. dan po objavi nagrad.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v
odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali
katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno
organizator.
11. Dostop do pravil aktivnosti:
Pravila aktivnosti so objavljena na spletni strani Mlinotest
(
http://www.mlinotest.si/
) v zapisku “
Pravila aktivnosti - Polenta 2019’’ ter
dostopna in na vpogled vsem udeležencem.
12. Ostale določbe:
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilno izpolnjene
obrazce. Odločitev organizatorja aktivnosti o vseh vprašanjih v zvezi z
aktivnostjo in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v
odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali
katerikoli drugi obliki. Organizator aktivnosti si pridržuje pravico sprememb
teh pravil in pogojev sodelovanja v aktivnosti, če to zahtevajo pravni, tehnični
ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev
sodelovanja v aktivnosti bo udeležence obvestil z objavo na strani Mlinotest
(
http://www.mlinotest.si/
), kjer so navedena pravila in pogoji sodelovanja v
aktivnosti.
Za vse morebitne spore iz naslova aktivnosti, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu organizatorja.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.
V Ajdoviščini, 14. 3. 2019

Organizator aktivnosti:
Mlinotest Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.

