
 
 
 
 
 

 
Splošni pogoji nagradne igre Supernova na spletni strani 

https://siol.net/planet-tv/zaplesi-v-ljubezen 
 
 
 
(V nadaljevanju: Pravila) 
 

1. Organizator nagradne igre 
 
Organizator nagradne igre je podjetje Antenna TV SL, d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
organizator) 
 
Izvajalec nagradne igre je Antenna TV SL, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). 
 

2. Trajanje nagradne igre 
 

Nagradna igra poteka na spletni strani https://siol.net/planet-tv/zaplesi-v-ljubezen od 14.11.2019 od 22.00 ure do 
20.11. 2019 do 24:00 ure.  

 
Po izteku nagradne igre bo organizator do 21.11. 2019 do 24:00. ure na svoji spletni strani objavil ime 
nagrajenca. 
 

 
3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta 
pravila sodelovanja. 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcu nagradne igre in njihovi ožji 
družinski člani ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, njihovi ožji družinski člani.  
 

 
4. Nagrada 

 
Nagrada je darilna kartica Supernova v vrednosti 40€. 
 

5. Način sodelovanja v nagradni igri 
 
V nagradni igri lahko sodelujejo obiskovalci spletne strani https://siol.net/planet-tv/zaplesi-v-ljubezen, ki 
bodo prek naslova nagradna.igra@planet-tv.si odgovorili na nagradno vprašanje, zastavljeno v nagradni 
igri. .  
 
Izmed vseh podanih odgovorov bomo nagrajenca objavili na naši spletni strani in prek povratnega e-
sporočila stopili v stik z nagrajencem.   
 
Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Uporabnik se razume kot fizična oseba s podatki: 
ime in priimek, e pošta.  
 
Izžrebancu bo nagrado podelilo podjetje SUPERNOVA LJU D.O.O., ki se bo z njim dogovorilo za način 
prevzema nagrade.  

 
 

6. Splošno o nagradah in nagrajencih 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni 
mogoč. Ime nagrajenca bo na spletni strani organizatorja.  
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Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne 
narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec obveščal z 
objavami na spletni strani.  
 
 
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- Nedelovanje spletne strani. 
- Nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. 
- Nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih 

motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 
- Kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 
- Kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad. 

 
Organizator si  pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili sodelovanja, razširja 
sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. 
 

7. Reševanje pritožb 
 
Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. 
 

8. Končne določbe 
 
Pravila nagradne igre začnejo veljati 14. 11. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila objavljena 
prek povezave ob objavi nagradne igre. 
 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. O morebitnih spremembah bo izvajalec udeležence 
obveščal z objavami na strani Planet TV. 
 

9.  Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 

S sodelovanjem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve in se strinja, da podjetje Antenna TV, 
obdeluje njegove podatke (ime, priimek, naslov) za namene izvedbe glasovanja (sodelovanje v nagradni 
igri). Privolitev je prostovoljna, uporabnik s sodelovanjem v nagradni igri pristane na izvedbo storitve.  

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 
86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).  

 
 
 
Datum: 14. 11. 2019 
 
Antenna TV SL, d.o.o. 
 
 
 

 
 


