
Pravila in pogoji ŠKL nagradne igre »S ŠKL-jem do nagradnih T2 žog« 
 
Splošne določbe 
V skladu s temi pravili organizator Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator) 
prireja nagradno igro »S ŠKL-jem do nagradnih T2 žog« (v nadaljevanju: nagradna igra).  
Nagradna igra traja od 11.5.2012 do 8.6.2012. 
Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.skl.si  v zavihku Nagradne igre, dodatno pa se najavlja tudi na 
Facebook strani Zavoda ŠKL in v tedenski TV oddaji ŠKL (vsako nedeljo od 13.5. do 27.5.2012).  
 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja.  V nagradni igri ne smejo 
sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  
 
Udeleženci nagradne igre in način sodelovanja   
Udeleženec nagradne igre je vsak,  ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje »Kdo je omogočil večurni 
neposredni TV prenos finalne prireditve ŠKL, ki je potekala 24. in 25. aprila v dvorani Bonifika, Koper ?« 
objavljeno na spletni strani . V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije. 
Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. 

Nagradni sklad  

Vsak teden 3 x T2 žoge. 
Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni po E-mailu in/ali telefonu.  

Žrebanje in obveščanje nagrajencev 
V žrebanje bodo uvrščeni vsi odgovori na nagradno vprašanje,  ki  jih Zavod ŠKL prejme preko spletne strani do 
vključno 8.6.2012.  Žrebanje nagrad v nagradni igri bo potekalo na sedežu organizatorja, nagrajence pa objavilo 
na spletni strani in v TV oddajah ŠKL do konca maja 2012. Postopek žrebanja bo izveden z računalniško 
obdelavo prejetih odgovorov, pri čemer bo komisija najprej izločila nepravilne odgovore, med pravilnimi 
odgovori pa z računalniškim žrebom vsak teden izbrala 3 nagrajence, ki prejmejo po 1 žogo. 

Nagrajenci bodo najavljeni preko TV oddaje in na spletni strani www.skl.si (v zavihku Nagradne igre).O poteku 
nagradne igre bo napisan zapisnik,  ki bo 30 dni od zaključka žrebanja na vpogled na sedežu organizatorja 
nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni možna. Nagrade ni možno zamenjati za druge 
ugodnosti ali gotovino. 

Prevzem nagrad: 

Nagrade bo možno prevzeti osebno na sedežu Zavoda ŠKL  do konca junija 2012 oz. po dogovoru s posameznim 
nagrajencem. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče.  
 
Trzin, maj 2012 
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