
MICROSOFT EUD SIRikt nagradna igra: URADNA PRAVILA 

 
 

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IN PRIDOBITEV NAGRADE NISTA POGOJENA Z NAKUPOM. 

NAKUP NE POVEČA MOŽNOSTI ZA PRIDOBITEV NAGRADE. 

Sponzor in organizator nagradne igre je MICROSOFT d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: 

Microsoft). 

1. Pogoji sodelovanja. V tej nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo letak, ki ga delijo Microsoftove hostese 

na SIRikt dogodku v Kranjski Gori (6. - 7. -10. 2016), in se prijavijo na https://education.microsoft.com/ in ki so na 

dan prijave stari 18 let ali več. Microsoftovi zaposleni, zaposleni v njegovih povezanih podjetjih, hčerinskih družbah, 

agencijah za oglaševanje in reklamiranje, in dobaviteljih (skupaj "zaposleni") , in njihovi ožji družinski člani in/ali 

tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu z zaposlenimi, ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradnih igrah. 

2. Strinjanje s pravili. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da ga ta pravila zavezujejo, in izjavlja 

in zagotavlja, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Poleg tega se strinja, da bo Microsoftove odločitve v zvezi s to 

nagradno igro sprejel kot dokončne in zavezujoče. 

 

3. Trajanje nagradne igre. Prijave se sprejemajo od 6. 7. 2016 do 7. 10. 2016. Vse prijave morajo biti prejete do 7. 

10. 2016 do 15. ure. 

 

4. Prijava. Na nagradno igro se prijavite tako, da izpolnete letak, ki ga delijo Microsoftove hostese na SIRikt dogodku 

v Kranjski Gori (6. - 7. -10. 2016) in se prijavite na https://education.microsoft.com/. Prijava mora izpolnjevati vse 

navedene pogoje nagradne igre, da se lahko poteguje za nagrado. Nepopolne prijave ali prijave, ki niso v skladu s 

pravili in določili, lahko Microsoft po lastni presoji izloči. Vsak posameznik se lahko prijavi samo enkrat, in se ne 

sme prijaviti večkrat z več elektronskimi naslovi, identitetami ali napravami, z namenom, da bi zaobšel pravila. Če se 

posameznik posluži goljufije ali na drugačen način skuša zaobiti pravila, lahko Microsoft po lastni presoji odloči, da 

prijava posameznika ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje. 

 

5. Nagrade. V okviru nagradne igre bo podeljena naslednja nagrada: 1x IdeaPad Miix 310 Z8350 4/64 10'' WXGA 

W10. Nagrajenec bo prejel IdeaPad Miix 310 Z8350 4/64 10'' WXGA W10 s v vrednosti 290 €. Dejanska vrednost se 

lahko v času podeljevanja nagrade spremeni. Podrobnosti nagrade in druge morebitne predpogoje, ki jih mora 

izpolnjevati nagrajenec, da se mu nagrado preda (kot je predložitev davčne številke, ...), v celoti določa Microsoft. 

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini, razen če drugače določi Microsoft. Nagrada 

ni prenosljiva na tretje osebe. Izžrebanec nagrade ne sme zamenjati ali prenesti / dodeliti drugim osebam ali zaprositi 

za v gotovini enakovreden znesek. Ko izžrebanec nagrado sprejme, to šteje kot dovoljenje, da Microsoft uporabi 

izžrebančevo ime, fotografijo in prijavo v namene oglaševanja in poslovanje brez nadaljnjih nadomestil, razen če to 

prepoveduje zakonodaja. 

 

6. Možnosti. Možnosti za pridobitev nagrade so odvisne od števila prijav, ki izpolnjujejo pogoje. 

 

7. Izbor nagrajenca in obveščanje. Nagrajenca se izbere z naključnim žrebom pod nadzorom Microsofta. Naključni 

žreb bo nadzorovala komisija, ki jo bo sestavil Microsoft in ki bo pripravila poročilo o naključnem žrebu, v katerem 

bodo naslednji podatki: datum, čas in kraj naključnega žreba, člani komisije, potek naključnega žreba in izid žreba 

(ime, priimek in naslov izžrebanca). Izžrebanec bo obveščen preko e-pošte in po koncu SIRikt dogodka, v 15 dneh po 

žrebu. Microsoft ne bo odgovarjal za to, da izžrebanec obvestila ni prejel zaradi vsiljene e-pošte, neželene e-pošte ali 

drugih varnostnih nastavitev, ali če je izžrebanec navedel nepravilne ali drugače nedelujoče kontaktne podatke. Če z 

izžrebancem ni mogoče stopiti v stik, če do nagrade ni upravičen, če nagrade ne prevzame v roku 15 dni od dne, ko je 

bilo poslano obvestilo o nagradi, če pravočasno ne vrne izpolnjene in podpisane izjave, kot se od njega zahteva, se 

sme nagrado zaseči in izžrebati drugega nagrajenca. Prejem ponujene nagrade v tej nagradni igri s strani izžrebanca, 

je pogojen z njegovo skladnostjo z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kakršnakoli kršitev teh uradnih pravil s strani 

nagrajenca privede do izločitve takšnega nagrajenca in do preklica njegovih ugodnosti, o čemer odloča Microsoft po 

lastni presoji. 

 



8. Davki in akontacija dohodnine. Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost 

Microsofta. Microsoft bo za nagrajenca v skladu z veljavnimi predpisi avtomatično odvedel akontacijo dohodnine od 

vrednosti nagrade. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora ta Microsoftu po pošti ali na spodaj navedeni e-naslov 

posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko in davčno številko. 

Microsoft ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 

 

9. Popravki in drugi pogoji. Microsoft ima pravico, da po lastni presoji odpove, prekliče, spremeni ali začasno ustavi 

nagradno igro. V takšnem primeru lahko Microsoft izbere nagrajenca izmed vseh prijav, ki izpolnjujejo pogoje, in ki 

so bile prejete pred in/ali po (če je primerno) sprejetju ukrepa s strani Microsofta. Microsoft ima pravico, da po lastni 

presoji diskvalificira kateregakoli posameznika, ki poseže ali skuša poseči v proces prijav ali potek nagradne igre ali 

spletne strani. Microsoft ima pravico, da po lastni presoji ohranja poštenost nagradne igre, da sodelovanje iz 

kateregakoli razloga razglasi za nično, vključno z večkratnimi prijavami s strani istega posameznika iz različnih IP 

naslovov; večkratnimi prijavami z istega računalnika, ki presegajo število, ki ga dovoljujejo pravila te nagradne igre; 

ali uporabo botov, makrov ali skriptov ali drugih načinov prijave. Vsak poskus prijavljene osebe, da namenoma 

poškoduje katerokoli spletno stran ali da spodkoplje legitimnost nagradne igre, lahko pomeni kršitev kazenskega in 

civilnega prava, in če pride do tovrstnih poskusov, si Microsoft pridržuje pravico, da zahteva odškodnino od katerekoli 

takšne osebe v celotnem obsegu. 

 

10. Omejitev odgovornosti. Posameznik se z vstopom v to nagradno igro strinja in nepreklicno odvezuje Microsoft 

in njegove hčerinske družbe, povezana podjetja, agencije za oglaševanje in reklamiranje, partnerje, zastopnike, agente, 

naslednike, odstopnike, zaposlene, uradnike in direktorje, kakršnekoli odgovornosti za bolezen, poškodbo, smrt, 

izgubo, sodne postopke, zahtevke ali škodo, ki bi utegnila nastati, posredno ali neposredno, iz malomarnosti ali na 

kakšen drug način, iz (i)sodelovanja takšnega sodelujočega v nagradni igri in/ali sprejetja, posedovanja, uporabe, 

zlorabe katerekoli nagrade ali njenega dela z njegove/njene strani, (ii) tehničnih težav kakršnekoli vrste, vključno z, 

ampak ne omejeno na nepravilno delovanje kakršnegakoli računalnika, kabla, omrežja, strojne ali programske opreme; 

(iii) nedosegljivost ali nedostopnost kakršnihkoli prenosov ali telefona ali internetnih storitev, (iv) nepooblaščenega 

človeškega posega v kateremkoli delu procesa prijave ali nagradne igre; (v) elektronske ali človeške napake, do katere 

lahko pride med upravljanjem nagradne igre ali med obdelavo prijav. 

 

11. Spori. Za izvedbo te nagradne igre se uporablja zakonodaja Republike Slovenije, brez upoštevanja kolizijskih 

norm. Kot pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri se sodelujoči obvezuje, da je za vse kakršnekoli spore, ki jih stranki 

ne bosta mogli sporazumno razrešiti, in morebitne zahtevke, ki izhajajo iz ali so povezani s to nagradno igro, izključno 

pristojno sodišče v Sloveniji. Nadaljnje, v primeru kakršnegakoli tovrstnega spora, ne bo sodelujočemu pod nobenimi 

pogoji dovoljen prevzem nagrade oziroma mu iz tega naslova ne pripada kakršnakoli odškodnina, ob čimer se 

sodelujoči odreka vsem pravicam do povrnitve kazenske, naključne oziroma posledične škode, vključno s povrnitvijo 

stroškov za odvetniške storitve, z izjemo dejanskih neposrednih stroškov sodelujočega (tj. stroški, povezani z vstopom 

v to nagradno igro). Sodelujoči se nadaljnje odreka vsem pravicam do povečane ali pomnožene odškodnine. 

12. Zasebnost. Sodelovanje v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov ZVOP-1, da Microsoft hrani vse podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene 

izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), 

vse do preklica. Pridobljene osebne podatke bo Microsoft skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo 

za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Skladno z ZVOP-1 so sodelujočim 

zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, 

ki se nanašajo na posameznika. Kadar koli lahko sodelujoči pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno 

prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na MICROSOFT d.o.o., Ljubljana, 

Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega 

prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. V 

zvezi z izvedbo zahteve sodelujoči ne nosijo nobenih stroškov. 

13. Ime izžrebanca bo objavljeno 7. 10. 2016 na http://www.sirikt.si/. Navedba izžrebanca bo na navedenem spletnem 

naslovu dostopna do dne 17. 10. 2016. 

14. Objave in shranjevanje podatkov. Uradna pravila nagradne igre (MICROSOFT EUD SIRikt sweepstake: 

OFFICIAL RULES) so objavljena na spletni strani http://www.sirikt.si/. MICROSOFT EUD SIRikt nagradna igra: 



URADNA PRAVILA in povezani dokumenti se v fizični obliki nahajajo na sedežu Microsofta, na dneve SIRikt 

dogodka v Kranjski Gori (6. - 7. -10. 2016) pa bodo pravila v fizični obliki dostopna pri Microsoftovih hostesah. 

15. Kontakt. Vprašanja v zvezi s to nagradno igro naslovite na: a-mardra@microsoft.com.  

 

MICROSOFT d.o.o., Ljubljana 

mailto:a-mardra@microsoft.com

