
 

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 

 
1. Organizator in izvajalec nagradne igre 

Organizator nagradne igre »9 let raznolikosti, 9 let Mömaxa« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je 
družba LES-MMS TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O MÖMAX LJUBLJANA, Cesta na Bokalce 40, Ljubljana, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«). 

Izvajalec nagradne igre »9 let raznolikosti, 9 let Mömaxa« je Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 
Ljubljana (v nadaljevanju »izvajalec«), v sodelovanju z »podizvajalci« vplivneži – Gregor Čeglaj, Lara K. 
Nastran, Melani Mekicar in Alen Podlesnik. 

 

2. Namen nagradne igre 

Namen nagradne igre je  predstavitev in promocija Momaxove ponudbe. 

Nagradne igre potekajo na Instagram profilih vplivnežev:  

• Gregor Čeglaj – https://www.instagram.com/gregor_ceglaj21/ 
• Lara K. Nastran –  https://www.instagram.com/romeo_julija_co/ 
• Melani Mekicar – https://www.instagram.com/melanimekicar/ 
• Alen Podlesnik - https://www.instagram.com/alenpodlesnik/ 

S sodelovanjem v nagradnih igrah sodelujoči potrjujejo strinjanje s pravili in pogoji sodelovanja.  

Nagrajenci bodo obveščeni v zasebnem sporočilu na Instagramu s strani vsakega vplivneža.  

3. Udeleženci 

V nagradnih igrah lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so prijavljene na družbenem omrežju Instagramu. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) 
morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih 
zastopnikov.  

Sodelovanje ni pogojeno z nakupom. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, med katere se uvrščajo 
tudi strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta. 

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati osebe, ki so redno ali honorarno zaposlene pri organizatorju 
nagradne igre, člani komisije ter ožji družinski člani navedenih oseb. 

 

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre 

Podroben potek in predstavitev nagradne igre je zapisan ob vsakokratni Instagram objavi na profilu 
naših vplivnežev. 

Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen v peti točki tega dokumenta.  

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v 
nagradnih igrah in pogoje, ki so objavljeni na Momaxovi spletni strani. 



 

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri na način, da udeleženci 
predložijo risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem 
gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu 
in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre. 

Potek nagradne igre je tak, da mora udeleženec: 

- všečkati dotično objavo, ki predstavlja nagradno igro, 
- v komentar zapisati vsaj en predlog glasbenega komada, ki je sestavljen iz naslova dela in 

avtorja dela. 

 

5. Čas in območje izvajanja nagradne igre 

Nagradne igre se izvajajo območju Republike Slovenije in potekajo v štirih sklopih: 

• Nagradna igra na profilu Gregor Čeglaj (www.instagram.com/gregor_ceglaj21/) poteka od 
torka, 14. 9. 2021, do nedelje, 3. 10. 2021 (do 23:59). Žrebanje vseh nagrad se odvija v 
ponedeljek, 4. 10. 2021. 

• Nagradna igra na profilu Lara K. Nastran –  (www.instagram.com/romeo_julija_co/) poteka 
od srede, 15. 9. 2021, do nedelje, 3. 10. 2021 (do 23:59). Žrebanje vseh nagrad se odvija v 
ponedeljek, 4. 10. 2021. 

• Nagradna igra na profilu Melani Mekicar – (www.instagram.com/melanimekicar/) poteka od 
četrtka, 16. 9. 2021, do nedelje, 3. 10. 2021 (do 23:59). Žrebanje vseh nagrad se odvija v 
ponedeljek, 4. 10. 2021. 

• Nagradna igra na profilu Alen Podlesnik – (www.instagram.com/alenpodlesnik/) poteka od 
četrtka, 16. 9. 2021, do nedelje, 3. 10. 2021 (do 23:59). Žrebanje vseh nagrad se odvija v 
ponedeljek, 4. 10. 2021. 

V okviru nagradne igre bo izvajalec upošteval vse komentarje na posamezno objavo, ki bodo oddani 
do 23:59 ure, dne 3. 10. 2021. 

 

6. Nagrade in nagrajevanje 

Nagradni sklad obsega:  

Ob koncu vsakega izmed delov nagradne igre bo izvajalec izmed vseh sodelujočih v nagradni igri 
izžrebal 5 nagrajencev in jim podelil nagrade, ki so navedene v posameznih objavah.  

Vsak vplivnež bo podelil nagrado 5 sledilcem, ki upoštevajo vse pogoje. Vsak nagrajenec prejme bon v 
vrednosti 40 EUR za koriščenje v Momax poslovalnicah. 

1. Izvajalec Gregor Čeglaj 
Nagrade:  

o 5x BON v vrednosti 40 evrov v Momaxu 
 

 
2. Izvajalec Lara K. Nastran 

Nagrade:  
o 5x BON v vrednosti 40 evrov v Momaxu 

 



 

3. Izvajalec Melani Mekicar 
Nagrade:  

o 5x BON v vrednosti 40 evrov v Momaxu 
 

4. Izvajalec Alen Podlesnik 
Nagrade:  

o 5x BON v vrednosti 40 evrov v Momaxu 
 
Skupno bo organizator s pomočjo izvajalcev podaril 20 BONOV v vrednosti 40 evrov v Momaxu. 
Skupna vrednost nagrad je 800 evrov. 
 
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen udeleženec 
lahko v času trajanja nagradne igre sodeluje zgolj enkrat. 

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen pod posamezno objavo na Instagram profilu 
vsakega vplivneža in na strani Mömax Slovenija https://www.facebook.com/moemax.si/ najkasneje 
10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno 
strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu. 

Izvajalci nagradne igre bodo z nagrajenci komunicirali preko komentarja pod Instagram objavo in 
zasebnega sporočila.   

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča. 

 

7. Prevzem nagrade 

Dobitniki nagrad bodo o osvojeni nagradi obveščen prek Instagram profila od vsakega influencerja v 
roku 5 dni od dneva objave rezultatov nagradne igre in bodo pozvani k oddaji vseh podatkov o 
nagrajencu v roku 5 dni preko privatnega sporočila. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo 
upravičeni do nagrade.  

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan 
predložiti svojo davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR. Akontacijo dohodnine 
plača LES-MMS d.o.o . Udeležence, ki bodo nagrajeni, organizator opozarja, da obstaja možnost, da 
bodo ne glede na prejšnji stavek, zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. 
Njegovo davčno številko bomo hranili maksimalno eno leto od prevzema oz. potreb v zvezi z 
nagradno igro. 

 

8. Izključitev odgovornosti 

Neprimerne komentarje ali vnose uporabnikov pri nagradni igri bo izvajalec brez pojasnila odstranil iz 
Instagram objave profila vplivnežev. Kot neprimerno ali neustrezno bo organizator štel vsako 
uporabniško ustvarjeno vsebino, katere vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, 
diskriminatorna, rasistična in ki bo spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim dejanjem. Možnosti 
pritožb ni, saj ima organizator pravico, da tak vnos odstrani (brez presoje o spornosti oz. 
neprimernosti) in takega sodelujočega brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre. 

 

9. Varovanje osebnih podatkov 



 

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem členom 
pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov 
in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki 
jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za 
svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih 
promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre). 

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo 
osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov 
zasebnost@moemax.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris 
osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica. 

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih 
javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. 
prevzema nagrade. 

 

10. Dostop do pravil nagradne igre 

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani mömax Slovenija https://www.moemax.si /  ter 
vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih 
tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila 
za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi 
obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

 

11. Splošne določbe 

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v 
nagradni igri. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je 
dokončna in velja za vse udeležence. 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo udeležence obvestil z 
objavo na spletni strani mömax Slovenija www.moemax.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri 
po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Ljubljani. 

Ta pravila začnejo veljati z dnem: 13. 9. 2021. 

Organizator nagradne igre: LES-MMS d.o.o. 


