
 
 

 

 

Pravila in pogoji nagradne igre HiPP Spomin 
  
1. Splošne določbe 
Organizator Danu d.o.o., Ledarska 3, 1000 Ljubljana v sodelovanju s sponzorjem: Atlantic trade d.o.o. (za 
blagovno znamko HiPP), prireja NAGRADNO IGRO HIPP SPOMIN: TRENIRAJ SPOMIN IN OSVOJI 
NAGRADO.  Nagradna igra bo potekala na spletem portalu www.Ringaraja.net od 6. 12. 2021 do vključno 
6. 1. 2022 do 12. ure.  

  

2. Nagrada  
Ob koncu nagradne igre bo organizator med sodelujočimi uporabniki izžrebal 6 nagrajencev, ki bodo 

prejeli sledeče nagrade:   
• 1x Profesionalno fotografiranje DOJENČKA, OTROKA z družino in sorojenci v vrednosti 150€.  

• 2x darilno pakiranje HiPP kozmetike (4 izdelki) 

• 3x paketek HiPPiS sadnih žepkov in HiPP sadnih ploščic (4 izdelki) 

   
Nagrade ni možno menjati za kakršno koli drugo nagrado ali za denar.  

  
3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?  
V nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki sprejme pravila nagradne igre, razen zaposlenih v podjetjih 
Danu d.o.o. in Atlantic trade d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Če je dobitnik nagrade mladoletna 
oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade.  

  
4. Potek nagradne igre 
Sodelujoči v nagradni igri iščejo pare enakih slikic. Ko jih najdejo, morajo izpolniti vprašalnik in vpisati vse 
zahtevane podatke (ime in priimek, naslov, pošta in kraj ter e-pošta). Podatki in odgovor na vprašanje se 
zabeležijo in uporabnik lahko igra ponovno, tako da spet stisne »Pošlji« in posreduje enake podatke. 
Večkrat, ko sodeluje, več srečk ima v bobnu za žreb.  

  
Med iskanjem parov se sodelujočim meri tudi čas, v katerem pravilno odkrijejo vse pare, vendar se ta čas 
pri nagradah ne upošteva in se te podelijo izključno z žrebom. Čas je le informativni podatek za igralca, 
saj lahko z pomočjo merjenja ugotavlja svoj napredek.  

  
Žrebanje bo 7. 1. 2022 na sedežu Danu d.o.o. , rezultati pa bodo na www.ringaraja.net objavljeni 
najpozneje 10. 1. 2022, nagrajenci pa bodo obveščeni tudi po e-pošti.  

  
5. Nagrajenci 
Danu d.o.o. si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v 
nagradni igri v nasprotju s temi pravili oz. da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo. V tem primeru 
organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.  

  
Če nagrajenec v roku 7 dni od prejema obvestila organizatorja na podani e-naslov ne posreduje vseh 
zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, davčna številka), ni upravičen do 
nagrade.  

  



 
 

 

 

Po dostavi vseh podatkov bo sponzor nagrajencem poslal nagrade oz. nagradne bone po pošti. Ob 
pravočasni dostavi podatkov, bodo nagrajenci nagrade prejeli najkasneje do 31. 1. 2022.  

 
6. Davki in akontacija dohodnine  
Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov 
in davčno številko). Nagrajenec izrecno in brezpogojno dovoljuje organizatorju, da njegove osebne 
podatke in davčno številko posreduje pristojnemu davčnemu organu za namen odmere dohodnine.  

  
Prva nagrada (1 x Profesionalno fotografiranje DOJENČKA, OTROKA z družino in sorojenci v vrednosti 
150 € - Mali Čudež Narave) dosega vrednosti, za katero se plača akontacija dohodnine po stopnji 25 % 
od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine bo za nagrajenca opravil plačnik davka, 
soorganizator in sponzor nagradne igre Atlantic trade d.o.o na podlagi davčnega obračuna. Nagrajenec 
pa je dolžan nagrado prijaviti v letni dohodninski napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z 
letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.  

  
V skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačilo akontacije dohodnine od ostalih nagrad v skladu z 
vrednostjo nagrad ni potrebno, mora pa nagrajenec, v primeru, da v tekočem koledarskem letu prejme 
nagrade tudi v drugih nagradnih igrah in izpolni pogoje iz zakona, nagrado prijaviti v letni dohodninski 
napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme 
prejemnika nagrade.  

  
7. Zbiranje in uporaba podatkov  
Vsak udeleženec nagradne igre z izpolnitvijo obrazca potrjuje, da v celoti sprejema pogoje te nagradne 
igre ter jamči, da so podatki pravilni in resnični.  

  
Vsak udeleženec nagradne igre soglaša in se strinja, da organizator osebne podatke, ki jih ob izvedbi 
nagradne igre pridobi od udeležencev, obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za namene statistične 
obdelave in za pošiljanje informacij ter propagandnega gradiva (po e-pošti in navadni pošti).  

  
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, 
varuje in hrani v bazi uporabnikov Ringaraja.net (Danu d.o.o) v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati za namene, 
za katere so bili pridobljeni, in sicer: za potrebe te nagradne igre (obveščanje nagrajencev, pošiljanje 
nagrad) ter za občasno pošiljanje Ringarajinih uredniških in komercialnih e-novičk. Vsak sodelujoči v 
nagradni igri s tem soglaša. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče 
svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega 
trženja.  

  
Dobitniki nagrad organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov (ime, naslov) v 
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu, z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. 
prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre.  

  
Danu d.o.o. 

  
Ljubljana, 23. 11. 2021 

 


