Colby d.o.o.
Tržaška cesta 222, 1000 Ljubljana

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri ob
izidu igre Call of Duty: Black Ops 4
1. člen
(splošne določbe)
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ob izidu igre Call of Duty: Black Ops
4 (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je COLBY, podjetje za
računalništvo d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). ID za DDV: SI45877769.
Partner izvedbe nagradne igre je Big Bang, d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana. ID za DDV: SI18224326.
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani
http://callofduty.bigbang.si/pravila.pdf.
S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za
sodelovanje v nagradni igri.

2. člen
(namen, kraj in trajanje nagradne igre)
Namen nagradne igre je promocija video igre Call of Duty: Black Ops 4 v fizičnih
poslovalnicah trgovine Big Bang in spletnem centru Big Bang, kot tudi drugih
digitalnih kanalih. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi
o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator nagradne igre.
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra traja od
četrtka, 4. oktobra. 2018 do vključno torka, 30. oktobra 2018 do 11.59 ure.

3. člen
(pogoji sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike
Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati
oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila
pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo (v nadaljevanju: udeleženci).
Zaposleni v družbi Colby d.o.o., oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z
zunajzakonskimi partnerji), ne smejo sodelovati v nagradni igri.
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Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s
pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec
pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane
podatke ali pošiljke.
Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnika nagrade. Rezultati žrebanja so
dokončni in pritožba ni mogoča.
V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum
goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani udeležencev ali drugih
oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro
in takšno osebo diskvalificira.
4. člen
(način sodelovanja)
V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik enkrat. Možnost za zmago si lahko
poveča tako, da izkoristi enega dodatnih orodij za povabilo prijateljev, objavo na
družbenih omrežjih, prijavo na email novice, idr., ki posamezniku dajo več srečk v
žrebu.
Za sodelovanje mora udeleženec v celoti izpolniti elektronski obrazec za sodelovanje
v nagradni igri. Obrazec se šteje za veljavno izpolnjen, če so izpolnjeni vsi kontaktni
podatki na obrazcu in če se fizična oseba strinja z navodili in pravili nagradne igre.
Udeleženec s sodelovanjem v nagradnem natečaju soglaša z objavo njegovih
podatkov (Ime in priimek, e-mail, fotografije in video z dogodka).
Organizator bo nagrajenca izbral izmed vseh udeležencev, ki bodo pravilno
odgovorili in oddali nagradni obrazec ter bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.
Pritožba na razglasitev nagrajenca ni mogoča. Nakup ni pogoj za sodelovanje v
nagradni igri.

4.1. člen
(način sodelovanja in omejitve - polnočni izid)
Organizirana bo tudi nagradna igra na noč izida, v okviru katere bodo prednaročniki,
ki ustrezajo spodaj navedenim kriterije, imeli brezplačno možnost prejeti igro dne 12.
oktobra 2018, tj. na noč izida med 00.00 in 04.00 zjutraj:
- se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradnih igrah
- je prednaročil igro na www.bigbang.si in jo poravnal s spletnim plačilom (v žreb ne
bodo vključeni kupci, ki so izbrali plačilo po povzetju s pošto ali prevzem v eni
poslovalnic Big Bang)
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- se eksplicitno odloči za sodelovanje v nagradni igri ter s tem izrazi interes za nočno
dostavo igre
Izmed vseh kupcev, ki ustrezajo zgornjim kriterijem, bodo naključno izžrebanih 5
zmagovalcev, ki se jim bo dostavilo igre.
5. člen
(izbor nagrajenca in nagrada)
Organizator bo upošteval vse pravilno izpolnjene elektronske obrazce za sodelovanje
v nagradni igri, ki bodo oddani do vključno 30. 10. 2018, do 11.59 ure ter vse
udeležence, ki bodo izpolnjevali pogoje, ki so navedeni v členu št. 4. Nagrajence bo
organizator obvestil 30. 10. 2018, na bigbang.si/akcije in Facebook strani.
Žreb nagrajenca bo potekal v torek, 30. 10. 2018, na sedežu organizatorja.
Skupaj bodo izbrani 3 nagrajenci za 3 nagrade:
1. mesto - LG 55" 4K UHD televizija + iRing Call of Duty: BO4 original
2. mesto - kupon za Big Bang v vrednosti 150 € + iRing Call of Duty: BO4
original
3. mesto - kupon za Big Bang v vrednosti 100 € + iRing Call of Duty: BO4
original

Žreb bo izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v družbi
organizatorja. Izbor zmagovalca ne bo potekal javno. Pred začetkom žreba vodja
komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom izbora
nagrajenca.
Komisija bo med samim izborom ugotavljala tudi veljavnost prijav udeležencev. Če
se bo izkazalo, da izbrani ni veljavno udeležen v nagradno igro, se bo izbor za
nagrado ponavljal toliko časa, da bo izbran udeleženec, ki bo ustrezal zahtevam
nagradne igre.
O žrebu odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu,
uri in kraju izbora, navzočih osebah, poteku izbora ter izbranih nagrajencih. Zapisnik
podpišejo vsi člani komisije, izdela se ga v enem izvodu in se ga hrani pri
organizatorju.
Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.
Nagrajenec krije vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.)
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6. člen
(obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad)
Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali
za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem
materialu so simbolične.
Organizator stopi v kontakt z dobitnikom v roku 48 ur po žrebu. Zmagovalec natečaja
mora na elektronsko sporočilo odgovoriti v roku 48 ur, v nasprotnem primeru
organizator kontaktira in nagrado podeli prvemu naslednjemu dobitniku. Zmagovalec
bo lahko prevzel nagrado na prodajnem mestu Big Bang, določeno po predhodnem
dogovoru z organizatorjem. Udeleženec, ki je prejel nagrado, je zaradi podelitve
nagrade dolžan sodelovati z organizatorjem. V kolikor katerikoli dobitnik ne reagira v
skladu s svojimi obveznostmi pri tem sodelovanju in bo zaradi tega onemogočena
pravočasna podelitev nagrade, organizator za to ne prevzema odgovornosti.
Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade v določenem časovnem obdobju
(2 tednov), ki ga ni mogoče podaljšati, zamujanje pa za udeleženca pomeni izgubo
pravice do nagrade. V tem primeru podeli organizator nagrado prvemu naslednjemu
dobitniku.
Organizator bo poravnal vse obveznosti iz naslova akontacije dohodnine od
pridobljenih nagrad v nagradni igri, za kar bo zmagovalec dodatno moral posredovati
sledeče osebne podatke:
- ime in priimek,
- telefonska številka,
- email,
- stalno prebivališče,
- davčna številka.
Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., če je
vneseni napačni e-mail naslov).
Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno
koli odškodnino v času sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za
nastale tehnične napake ali napake v vnosu podatkov med potekom nagradne igre
ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v že zapisanih primerih ter tudi
v primerih, ko:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov in davčne številke.

7. člen
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(objava nagrajencev)
Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena, priimka, kraja bivanja, fotografij na
spletnih straneh www.bigbang.si/akcije oz. na povezanih objavah na spletnih straneh
in družbenih omrežjih, ki promovirajo to nagradno igro in dogodek, za kar od
organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
Upravljavci osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, so Colby d.o.o., Big Bang
d.o.o. in Društvo za elektronske športe - spid.si. Upravljalci bodo osebne podatke
vpisali v svojo bazo. Organizator nagradne igre in upravljalci s podatki se zavezujejo,
da bodo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
Osebne podatke (spol, ime, priimek, datum rojstva, kraj bivanja, statistična regija
bivanja, email ter telefonska številka) iz prejšnjega člena bodo upravljalci shranili do
preklica oz. največ 5 let.
S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljavci in njuni pogodbeni obdelovalci
osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno
posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (spol, ime, priimek, datum rojstva, kraj
bivanja, statistična regija bivanja, email ter telefonska številka). S Prijavo se
sodelujoči izrecno strinja tudi z objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletnih
straneh upravljavcev.
Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in
informatike pri organizatorju nagradne igre. Za uveljavljanje pravic pri upravljavcu
posameznik pošlje pisno zahtevo na alenka.pirnat@colby.si. Posameznik ima pravico
do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem
pooblaščencu.
Producent se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre,
varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ter da jih ne bo posredoval tretjim
osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.
S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo
vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh
in v vseh drugih medijih.
Organizator se obvezuje, da bo omogočil, da se udeleženci lahko kadarkoli odjavijo z
liste prejemnikov promocijskih sporočil, tako da v e-sporočilu kliknejo na besedi:
ODJAVITE SE ali pa pošlje mail na marketing@bigbang.si.
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9. člen
(dodatne informacije in reklamacije)
Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo
za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz.,
ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne
odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir,
tehničnih težav ali drugih napak.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko
organizator odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence
preko spletnih strani: www.bigbang.si. V takšnem primeru organizator udeležencem
ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če
to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O
vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na
spletni strani www.bigbang.si.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh
pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri
delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih
podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak
pri izvedbi nagradne igre.
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala
pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravil te
nagradne igre lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi
popravki ponovi.
Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v
nagradni akciji, ki jo ustvarja.
Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacijami ali vprašanji o nagradah
lahko pošljete:
- na poštni naslov organizatorja;
- na elektronski naslov alenka.pirnat@colby.si
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator
reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
Maribor, 3. oktober 2018
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