
PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE “ŠKRATKOVA DEŽELA IGRAČ” 

 

1. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre »ŠKRATKOVA DEŽELA IGRAČ« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je družba 
Lidl Slovenija d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Komenda, ID za DDV SI59314923 (v nadaljevanju »Lidl 
Slovenija« oz. »organizator«). 

Nagradno igro bo za Lidl Slovenija izvedlo podjetje Escapebox d. o. o., Vojkova cesta 58, 1000 
Ljubljana, ID za DDV SI13693263 (v nadaljevanju »Escapebox« oz. »pogodbeni obdelovalec«).  

 

2. Namen nagradne igre 

Namen izvedbe nagradne igre je promocija blagovne znamke Lidl Slovenija, izvajanje trženjskega 
komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na območju Republike Slovenije. 

 

3. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka na spletni strani https://www.lidl.si/sl/igrace in traja od dne 9. 11. 2020 do 
dne 14. 12. 2020 do 23.59 ure. 

 

4. Sodelovanje v nagradni igri  

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 
18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri 
sodelujejo ob predložitvi pisnega soglasja staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z 
njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner 
oziroma partner partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni 
bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja. 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili 
nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila 
v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na  https://www.lidl.si/sl/igrace.  Nakup pri družbi Lidl Slovenija 
ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. 
dopolnitev bo objavljena na https://www.lidl.si/sl/igrace.    

5. Preklic sodelovanja v nagradni igri 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, 
da pošlje zahtevek o preklicu privolitve na e-poštni naslov info@escapebox.si. V tem primeru se 
sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris 
njegovih osebnih podatkov. 
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6. Potek nagradne igre  

Posameznik v nagradni igri sodeluje na način, da odigra igro, pobere čim več igrač, se izogne snežnim 
kepam in se uvrsti na lestvico najboljših.  

6.1 Točkovanje  

Igralec točke v igri zbira s pobiranjem igrač. Vsaka igrača vsebuje število točk od 5 do 50. Točke pri 
posamezni igrači so določene naključno.  

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Pogoj za sodelovanje je navedba 
sledečih osebnih podatkov (ime, priimek, starostna skupina, e-naslov) v obrazcu za vpis v igro in 
uvrstitev na lestvico najboljših.  

 

7. Izbor nagrajencev 

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo zasedali 1. 2. in 3. mesto na lestvici 
zmagovalcev, in ki bodov nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, izbrala nagrajence. Prvo 
mesto je najvišje mesto in je doseženo z največjim številom zbranih točk po koncu igre.  

Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo preverila vse tri (3) zmagovalce na lestvici. V kolikor se 
ugotovi, da ena oseba z različnimi elektronskimi naslovi zaseda več mest na lestvici, se ji podeli samo 
ena (1) nagrada, in sicer za najvišje mesto, ki ga zaseda na lestvici. Če imata dva igralca isto število 
točk (npr. zasedata oba prvo mesto), bo o prejetju 1. ali 2. nagrade odločal žreb komisije. 

 

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in 
izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa. 

Nagrade za četrto (4.) do deseto (10.) mesto se podelijo z žrebom.  

 

8. Nagrade 

Organizator bo v nagradni igri podelil 10 nagrad. Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 680  EUR 
z DDV.  

Vrednost posameznih nagrad znaša:  

1. nagrada: Košara igrač iz Lidlovega kataloga igrač v vrednosti 100 eur + Lidlova vrednostna 
kartica za 30 eur. 
2. nagrada: Košara igrač iz Lidlovega kataloga igrač v vrednosti 80 eur + Lidlova vrednostna 
kartica za 30 eur. 
3. nagrada: Košara igrač iz Lidlovega kataloga igrač v vrednosti 60 eur + Lidlova vrednostna 
kartica za 30 eur. 
4.-10. nagrada: 1x igrača iz Lidlovega kataloga igrač v vrednosti do 20 eur + Lidlova vrednostna 
kartica za 30 eur.  

 

9. Obveščanje in prevzem nagrad 



Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku petih (5) delovnih dni po zaključku igre, in 
sicer bodo na elektronski naslov, ki so ga navedli ob prijavi, pri čemer bodo prejeli e-mail s pozivom 
za posredovanje podatkov o kraju bivanja, kamor bo s strani organizatorja posredovana nagrada.  

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku  5 dni od prejema obvestila o 
izboru iz prejšnje točke pošlje naslednje osebne podatke:  

• ime in priimek,  
• naslov stalnega prebivališča, 
• davčno številko – prejemnika nagrade, saj vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 

EUR, 

in sicer na e-naslov, naveden v 12 točki. 

Po prejemu podatkov, navedenih v 1. in 2. odstavku tega člena, bo nagrada posredovana preko 
pošte na naslov nagrajenca. Stroške poštnih storitev krije organizator, ne prevzema pa drugih 
morebitnih stroškov, ki bi morebiti nastali s prevzemom nagrade. 

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade, hkrati s posredovanjem podatkov iz 1. in 2. 
odstavka te točke, organizatorju predložiti tudi pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika. 

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 5 dni od prejema obvestila na to ne odzove 
in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določajo ti splošni pogoji, se šteje, da nagrade ne 
želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do 
prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe. 

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 5 dni od prejema obvestila, na način, da 
organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 1. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano 
pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima 
nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe. 

Če nagrajenec  nagrade ne prevzame v roku 45 dni od objave rezultatov se šteje, da se odpoveduje 
nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih 
pravil do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se v tem primeru odloči, ali bo nagrado podelil 
komu drugemu ali ne. 

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov 
nagrade, kot tudi za obvestila, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga 
določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.  

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, 
ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za  denar ali jih zamenjati za druge 
artikle niti prenesti na tretjo osebo. 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej 
nagradni igri izrecno strinja. 

S trenutkom  prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o 
prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika. 

 



10. Obdavčitev nagrad 

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju 
ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, 
št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju 
oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih 
pogojev.  

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v 
skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z 
letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v 
maloprodajni vrednosti. 

Za prejemnike nagrad, glede na to, da vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), 
organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z 
ZDoh-2. 

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, 
se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo 
davčnega zavezanca. 

11. Varovanje osebnih podatkov 

Osebni podatki so varovani skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Glede na to, da je nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo 
organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega  prebivališča, davčna 
številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu 
davčnemu uradu. 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov in pogodbenemu 
obdelovalcu s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da zbirata in obdelujeta njegove osebne 
podatke za namen izvedbe nagradne igre (izbira nagrajenca, obveščanje ter posredovanje nagrade). 

Pogodbeni obdelovalec Escapebox, ki bo po navodilih upravljavca v skladu z 28. členom Splošne 
uredbe EU o varstvu podatkov, zagotovil tehnično izvedbo nagradne igre, bo po zaključku nagradne 
igre podatke o nagrajencih posredoval organizatorju, ki bo poskrbel za pošiljanje nagrad.  

Organizator in pogodbeni obdelovalec bosta pridobljene podatke varovala v skladu z veljavno 
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi 
na podlagi zakona. Organizator in pogodbeni obdelovalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru 
ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam. 

Sodelujoči ima v zvezi z lastnimi osebnimi podatki pravico zahtevati preklic privolitve, popravek, 
izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih 
podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve 
pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 
ter Zakona o varstvu osebnih podatkov. 



Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za 
varstvo osebnih podatkov pri organizatorju na elektronski naslov: skrbnik_OP@lidl.si. 

 

12. Odgovornost 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri 
izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator in 
pogodbeni obdelovalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi 
jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico 
koriščenja nagrade. 

Organizator in pogodbeni obdelovalec prav tako nista odgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če 
je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem na strani organizatorja ali 
pogodbenega izvajalca. Poleg tega organizator in pogodbeni obdelovalec nista odgovorna za 
kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne 
energije). 

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi 
strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali 
do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne 
dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora organizator obvestiti sodelujoče na spletni 
strani  https://www.lidl.si/sl/igrace. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je 
dokončna in velja za vse sodelujoče. 

 

13. Izključitev iz nagradne igre 

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje 
iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca, 
organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izžrebanega nagrajenca. 

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite 
pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo 
manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). 

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko 
izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, 
avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. 

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo 
nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni 
nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati 
denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade. 

14. Kontakt 

 

Organizator: Lidl Slovenija d. o. o. k. d., 

https://www.lidl.si/sl/igrace


E-mail: marketing@lidl.si 

 

Izvajalec: Escapebox d.o.o. 

E-mail: info@escapebox.si 

 

15. Reševanje sporov 

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene 
pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika.  

Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je 
pristojno sodišče v Ljubljani. Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju 
Republike Slovenije. 

 

 

16. Končne določbe 

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in 
splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na  https://www.lidl.si/sl/igrace. Pravila stopijo v 
veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb 
teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na 
spletni strani https://www.lidl.si/sl/igrace. 

 

 

V Komendi, dne 3. 11. 2020. 
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