
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju 
»Ambasadorji Nomago Travel« 

 
 
1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja 
Organizator nagradnega natečaja z nazivom »Ambasadorji Nomago Travel« je podjetje Nomago d.o.o., 
Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator).  
 
2. Namen nagradnega natečaja 
Namen nagradnega natečaja je promocija znamke Nomago Travel in aktivacija strank podjetja Nomago 
na način in pod pogoji, kot so določeni zlasti, a ne izključno, s temi pravili in s Sporazumom o 
sodelovanju, ki ga bosta sklenila ambasador in organizator. 
 
3. Sodelujoči 
Sodelujoči v nagradnem natečaju so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V 
nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Nomago d.o.o. ali njihovi družinski člani.   
Nakup kateregakoli izdelka ali storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. Vsak udeleženec 
lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem imenu in za svoj Instagram račun, s svojim profilom 
ter s svojimi osebnimi podatki. Pogoj za sodelovanje je tudi odprt račun na družbenem omrežju 
Instagram. 
 
4. Sodelovanje v nagradnem natečaju 

Nagradni natečaj poteka prek spletne strani www.nomago.si, na Instagramu (profil Nomago Travel, 
profili sodelujočih ambasadorjev) in Facebooku (profil Nomago Travel – prej STA potovanja). 

Prijave za sodelovanje v nagradnem natečaju se prejemajo predvidoma do 31. 5. 2019, pri čemer si 
organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji podaljša rok za prijavo, o čemer bo zainteresirane 
posameznike obvestil preko spletne strani www.nomago.si. 

Osebe se prijavijo z oddajo v celoti in pravilno izpolnjenega obrazca na spletni strani www.nomago.si 
(za pravilnost posredovanih podatkov kazensko in civilno odgovarja prijavitelj). Z oddajo prijavnega 
obrazca se prijavljeni strinjajo, da Organizator za izvedbo tega nagradnega natečaja obdeluje naslednje 
osebne podatke: 

• ime in priimek 
• datum rojstva 
• e-mail 
• stalni naslov 
• fotografija 
• povezava in dostop do Instagram profila 
• vsebin, objavljenih na Instagram profilu, objavljenih v okviru sodelovanja v tem nagradnem 

natečaju in za namene tega nagradnega natečaja 
• 3 najljubše obiskane države 
• 3 hobije 
• stil potovanja 
• opis najboljšega doživetja na potovanju 

Organizator nagradnega natečaja bo izmed prejetih prijav po lastni presoji izbral 20 posameznikov za 
ambasadorje Nomago Travel ter jih o izbiri obvestil po elektronski pošti. Izbrani ambasadorji Nomago 
Travel so dolžni svoje sodelovanje potrditi v roku 5 delovnih dni od prejema elektronske pošte. 
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Po potrditvi sodelovanja je ambasador dolžan izpolniti vnaprej znane obveznosti, ki so določene v 
Sporazumu o sodelovanju za obdobje od 15. junija do 15. septembra 2019 med posameznim 
ambasadorjem in organizatorjem, s tem pa obenem sodeluje tudi v nagradnem natečaju za glavno 
nagrado, bon Nomago Travel v vrednosti 500 EUR, skladno s temi pravili in pogoji. 

Instagram profili ambasadorjev ter objave označene z #nomagoambasador in #allwedoistravel bodo 
javno objavljene na družbenih profilih znamke Nomago Travel ter na spletni strani www.nomago.si. S 
tem, ko posameznik svojo objavo opremi z #nomagoambasador, izrecno soglaša, da lahko Organizator 
posameznikovo objavo uporablja v svojih objavah in na spletni strani www.nomago.si. 

Izmed 20 ambasadorjev bo Organizator po lastni presoji, ob izpolnjevanju zahtev skladno s temi pravili 
in sporazumom o sodelovanju izbral 5 ambasadorjev na osnovi njihove interakcije s svojimi sledilci, 
kreativnosti in vsebine.  

Zbirko objav 5 ambasadorjev bo Organizator objavil na družbenem omrežju Facebook, kjer bo potekalo 
glasovanje uporabnikov za najboljšega ambasadorja. Glavno nagrado bo prejel tisti, ki bo pod 
predstavitveno objavo zbral največje število všečkov. 

Preostalih 19 sodelujočih ambasadorjev bo ob izpolnitvi vseh obveznosti določenih v Sporazumu o 
sodelovanju ob koncu nagradnega natečaja prejelo darilni bon Nomago Travel v vrednosti 20 €. 

Udeleženci nagradnega natečaja sami krijejo stroške sodelovanja v nagradnem natečaju (kot so npr. 
stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov, stroški 
oblikovanja oziroma ustvarjanja vsebin ipd.). 

5. Čas trajanja nagradnega natečaja 
Nagradni natečaj traja od 9. 5. 2019 do 25. 9. 2019 (do 16. ure). Evidenca z osebnimi podatki, zbranimi 
v okviru ali v zvezi s tem nagradnim natečajem ter zapisnik o poteku nagradnega natečaja se hrani na 
sedežu organizatorja nagradnega natečaja v skladu s temi pravili. 
 
1. faza – zbiranje prijav traja: od 9. 5. do 31. 5. 2019 
2. faza – aktivnosti ambasadorjev trajajo: od 15. 6. do 15. 9. 2019 
3. faza – glasovanje publike traja: od 18. do 25. 9. 2019 (do 14. ure) 
4. faza – razglasitev zmagovalca je: 25. 9. 2019 med 15. in 16. uro. 
 
6. Nagradni sklad 
Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti, ali jo zamenjati za drugo 
nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni mogoč. 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade 
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov 
• se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradnega natečaja 
• v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila možna ali zakonita. 

8. Izbira in obveznosti izbranih ambasadorjev Nomago Travel: 
Obveznosti ambasadorjev Nomago Travel  (v nadaljevanju ambasadorjev) so določene s strani 
organizatorja nagradnega natečaja in so sledeče: 
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Ambasador mora na družbenem omrežju Instagram v času trajanja aktivnosti od 15. 6. do 15. 9. 
2019: 

• tedensko objaviti vsaj 1 Instagram post (s hashtagom #nomagoambasador in 
#allwedoistravel ter označbo našega profila @nomagotravel) 

• tedensko objaviti vsaj 1 Instagram Story (uporaba hashtaga #nomagoambasador) 
• 1x imeti 1-dnevni prevzem profila Nomago Travel (Instagram takeover) 

Ambasador je sam kazensko in civilno odgovoren za primernost (vključno z njihovo skladnostjo s temi 
pravili in s sporazumom o sodelovanju) in zakonitost vsebin, ki jih ustvari in objavi v okviru ali v zvezi s 
sodelovanjem v tem nagradnem natečaju. Zlasti, a ne izključno, je odgovoren za dosledno 
spoštovanje pravic intelektualne lastnine organizatorja, drugih sodelujočih in tretjih oseb. 

Izrecno prepovedana je vsaka oblika sovražnega govora ali kakršnekoli izjave, navajanja ali prikazi, ki 
bi kakorkoli škodovala imenu, ugledu ali dobremu imenu (goodwill) organizatorja, znamke Nomago 
Travel, kateremukoli sodelujočemu ali tretji osebi. Posameznik je sam odgovoren za vse posledice, ki 
bi zaradi ali v zvezi s takšnim njegovim ravnanjem ali opustitvijo, nastale komurkoli. 

Če bo ustvarjena in objavljena vsebina po organizatorjevi svobodni presoji iz kakršnegakoli razloga 
neprimerna, v neskladju s temi pravili ali sporazumom o sodelovanju, ali če bi iz vsebine izhajalo 
kakršnokoli spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje 
narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, bo organizator od posameznika 
zahteval, da to vsebino izbriše oziroma mu v zvezi z njo prepovedal uporabo #nomagoambasador ter 
ga izključil iz nadaljnjega sodelovanja v tem nagradnem natečaju. 

Ostale obveznosti in načini sodelovanja z ambasadorji so definirani v Sporazumu o sodelovanju med 
organizatorjem in ambasadorji. 

7. Prevzem nagrade 
Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v 
nagradnem natečaju. 
 
Nagrajenec mora svoje podatke (stalni naslov, datum rojstva in davčno številko) poslati na elektronski 
naslov marketing@nomago.si najkasneje v 5 delovnih dneh po tem, ko je bil kot nagrajenec razglašen 
na spletni strani organizatorja in obveščen prek elektronske pošte. 
 
Udeleženci so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o 
dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za 
dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne 
podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno 
številko), in sicer najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v 
drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). 

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške, vezane na nagrado, krije nagrajenec sam. 

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega 
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče. 

 
 



Nagradni bon bo poslal organizator nagrajencu na naslov, ki ga slednji posreduje organizatorju, in 
sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni po končanem nagradnem natečaju. Nagradni bon Nomago 
Travel je vnočljiv za vse storitve, ki jih ponuja, kot so letalske karte, prevozi, prenočišča ali 
zavarovanja. 
 
Organizator in pokrovitelj nagrade si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če: 

• nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, 
• se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji, 

 
Darilni bon, ki ga prejme nagrajenec, mora biti uporabljen najkasneje v roku 1 leta od roka izdaje. 
Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.  
 
8. Izključitev odgovornosti 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

• morebitno nedelovanje družbenih omrežij Facebook ali Instagram, 
• nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada 

električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev 
spletnega mesta, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, na 
katere organizator nima vpliva, 

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade. 
 
9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade 
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem 
nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi 
sprejeti ter je organizator nagradnega natečaja v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Če 
udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali 
ne. 
 
Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju, tj. podjetju Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, 
vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov (ime in priimek, datum rojstva, 
elektronski naslov, fotografija, povezava in dostop do Instagram profila, vsebin, objavljenih na 
Instagram profilu, objavljenih v okviru sodelovanja v tem nagradnem natečaju in za namene tega 
nagradnega natečaja, 3 najljubše obiskane države, 3 hobije, stil potovanja). Organizator se obvezuje, 
da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu 
z veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (v nadaljevanju GDPR) ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem 
soglasju vsakega posameznika.   
 
S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradnega natečaja.  
 
10. Ostale določbe 
Navodila za sodelovanje v nagradnem natečaju so navedena na spletni strani www.nomago.si. 
 
Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, 
tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z 
objavo na spletnem mestu www.nomago.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi 
morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. 
 
Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče v Ljubljani. 



 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 9. 5. 2019. 
 
Organizator nagradnega natečaja: 
Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana 
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