PRAVILA NAGRADNE IGRE “Zlata lisica”
1. člen
Nagradna igra “Zlata lisica” poteka za namene promocije in povečevanja števila zavarovancev Zavarovalnice
Sava, d. d., ki igro organizira in izvaja.
2. člen
Nagradna igra bo potekala v dveh delih. Prvi del od 30. 12. 2016 do 2. 1. 2017 na Facebook in Twitter strani
Zavarovalnice Sava, drugi del pa 4. 1. 2017 na Facebook strani Zavarovalnice Sava.
3. člen
V nagradni igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre na
Facebook ali Twitter strani Zavarovalnice Sava v komentarju na dan razpisane nagradne igre odgovorijo na
nagradno vprašanje. Iz nagradne igre so izvzeti zaposleni v Službi za tržno komuniciranje na Zavarovalnici Sava,
d. d. in vsi, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani.
4. člen
Nagradna igra bo potekala v dveh delih. Prvi del nagradne igre bo potekal na Facebooku in Twitterju, drugi del
pa samo na Facebooku. Na prvi del nagradne igre bo možno odgovoriti do vključno ponedeljka, 2. 1. 2017, na
drugi del nagradne igre pa do vključno srede, 4. 1. 2017. V Službi za tržno komuniciranje Zavarovalnice Sava
bomo med vsemi sodelujočimi v prvem delu nagradne igre izžrebali 50 nagrajencev, v drugem delu pa 1
nagrajenca. Nagrajence prvega in drugega dela nagradne igre bomo objavili naslednji delovni dan po izteku
nagradne igre na spletni strani www.zav-sava.si.
5. člen
Med sodelujoče bomo z žrebanjem podelili:
− na Facebooku: 40 krat po 2 vstopnici za ogled tekme Zlata lisica.
− na Facebooku: 1 krat 2 VIP vstopnici z druženjem in pogostitvijo v VIP šotoru Zavarovalnice Sava na Zlati
lisici, v nedeljo, 8. 1. 2017.
− na Twitterju: 10 krat po 2 vstopnici za ogled tekme Zlata lisica.
Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v denarju. Nagrajenec krije sam vse stroške povezane s prevzemom
nagrade ali morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije. Vrednost nagrade ne bo
presegala zneska, nad katerim se obračuna akontacija dohodnine.
9. člen
Nagrajenci s sodelovanjem v nagradnih igrah Zavarovalnici Sava, d. d., Cankarjeva 3, 2000 Maribor dovolijo, da
skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov osebne podatke o nagrajencih objavi na spletni strani
https://www.zav-sava.si/ in na družbenih omrežjih Zavarovalnice Sava.

10. člen
Žrebanje nagrajencev ni javno in se naslednji delovni dan po izteku nagradne igre izvede v Službi za tržno
komuniciranje, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. Žrebanje bo izvedla tri članska komisija – vsi trije zaposleni v
podjetju organizatorja nagradne igre. Komisija o žrebanju vodi zapisnik. Rezultati nagradnega žrebanja bodo
javno objavljeni na dan žrebanja na spletni strani https://www.zav-sava.si/ in na družbenih omrežjih
Zavarovalnice Sava (kjer je nagradna igra tudi potekala).

11. člen
Zavarovalnica Sava, d. d., si pridržuje pravico do sprememb tega pravilnika. Pravilnik se v
takem primeru dopolni z aneksom.

Pravila veljajo do vključno 4. januarja 2017.

Maribor, 29. december 2016

