
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE ŠKRLAT – OTROCI RADI NOSIJO SVOJE KREACIJE

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI
1.1 Organizator nagradne igre je podjetje Tim Plus d.o.o., Trata 8a, 1235 Radomlje, ID za DDV: SI96535849,  
(v nadaljevanju Tim Plus d.o.o. oz. organizator).
1.2 Nagradna igra bo potekala v obdobju od 28. 10. 2015 do vključno 18. 11. 2015. 
1.3 Izbor nagrajencev bo izveden do 20. 11.2015. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila 
nagradne igre.

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE 
2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
2.2 V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja Tim Plus d.o.o., kot tudi ne njihovim 
zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.
2.3 Razen oseb, navedenih v točki 2.2 v teh pravilih nagradne igre, lahko v nagradni igri sodeluje vsaka fizična oseba s 
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Sodeluje vsaka polnoletna oseba skupaj z otrokom, ki je star od 3 do 8 let. 
2.4 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. 
Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni 
pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. POTEK NAGRADNE IGRE
3.1 Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba. Nagradna igra poteka tako, da otrok nariše ilustracijo, starš jo 
poslika in jo objavi na FB profilu Škrlat.
3.2 Zaželeno je, da so ilustracije narisane s flomastri zaradi tehnike naknadnega tiska (sitotisk). Otroci naj se na svoje 
risbe podpišejo z imenom.
3.3 Vse ilustracije bodo objavljene na FB strani ŠRKLAT, kjer bodo po izboru objavljeni tudi nagrajenci.
https://www.facebook.com/SkrlatShirts
3.4 Všečkanje strani Škrlat na FB strani niso pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE
4.1 Nagrade prejmeta dva sodelujoča avtorja ilustracij – en fant in deklica, ki jih bo izbrala strokovna komisija. Izbrani 
ilustraciji bosta računalniško obdelani tako, da bosta primerni za tisk s sitotiskom. Nagradi bosta prevzela starša otrok 
nagrajencev. 
4.2 Izbor bo izveden v prostorih podjetja Tim Plus d.o.o. in ne bo javen. Izvedla ga bo v ta namen imenovana 2-članska 
komisija. 
4.3 Tim Plus d.o.o. bo nagrajence o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku treh (3) delovnih dni po izvedenem izboru. 
Nagrajenci bodo objavljeni na FB strani, poslan jim bo tudi mail, ki ga bodo javili naknadno.  
4.4 S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo njegovega imena in priimka v okviru nagrajenca te 
nagradne igre. To soglasje se lahko kadarkoli prekliče brez vpliva na sodelovanje v nagradni igri ali pravice do nagrade. 

5. NAGRADE NAGRADNE IGRE 
5.1 Tim Plus d.o.o. bo v okviru te nagradne igre podelil dve 2 nagradi, in sicer ena nagrada bo ženska otroška majica s 
poslikavo nagrajene ilustracije, druga pa moška otroška majica z zmagovalno ilustracijo.
5.2 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE
V primeru kršitve teh pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da kršitelje izključi iz 
nagradne igre brez predhodnega opozorila.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri. Poleg tega 
organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, zlasti izpadov omrežja, elektronike ali računalnikov. 


