
BOŽIČNA NAGRADNA IGRA 2020 - FACEBOOK 
 
 

1.člen 
 
Nagradna igra bo potekala na socialnem omrežju Facebook s strani AzureFilma d.o.o. v času od  

17.12.2020 do 27.12.2020. Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki ima všečkano našo 

Facebook stran (AzureFilm) in bo všečkala objavo nagradne igre na našem Facebook profilu, jo 

delila na svojem profilu, v komentar označila 2 prijatelja in se pridužila naši AzureFilm Official 

3DmakerFamily zaprti Facebook skupini. 

2.člen  

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Evropi. 

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje 

starša ali zakonitega zastopnika.  

3. člen 

Posamezniki lahko objavo večkrat komentirajo in si s tem povečajo možnosti za zmago. Pravila 

nagradne igre so na voljo na upravi podjetja in so obvezujoča za organizatorja nagradne igre ter za 

vse udeležence, ki z sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se jih obvezuje jo tudi 

upoštevati. 

4.člen 

Nagrada, ki bo izžrebana med udeleženci je paket treh 1kg Silk filamentov (barva po lastni želji 

nagrajenca). 

5.člen 

Žrebanje bo potekalo 28.12.2020 ob 15.uri. Pogoj za udeležbo so izpolnjeni pogoji za sodelovanje 

(všečkan AzureFilm Facebook profil, všečkanje in deljenje objave nagradne igre na svojem profilu, 

označitev dveh prijateljev v komentar in pridružitev naši AzureFilm Official 3DmakerFamily zaprti 

Facebook skupini). Žrebanje bo potekalo na Facebook profilu AzureFilm. Ekipa AzureFilm bo 

izžrebala enega nagrajenca za glavno nagrado. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožbe niso 

možne. 

6.člen 

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino niti za drugo vrsto ali tip nagrade. 

Izbere se lohko le poljubne barve filamenta, ki bo podarjen nagrajencu. 

7.člen 

Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni dokument. V primeru, da je nagrajenec 

sodeloval v nagradni igri z lažnimi, nepopolnimi ali tujimi osebnimi podatki, se nagrada ne podeli.  

8.člen 



Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan 

predložiti svojo davčno številko in je odgovoren za plačilo dohodnine ter morebitnih drugih 

davčnih obveznosti, ki izvirajo iz tega naslova.  

9.člen 

AzureFilm d.o.o. si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je ta sodeloval v 

nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil 

prevzema nagrade. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu.  

10.člen 

AzureFilm d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki 

tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. AzureFilm d.o.o. bo vsako 

spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako, da bodo udeleženci s tem 

seznanjeni.  

 

 

 


