
 

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri “Klub superjunakov 

Reloaded" 

1. člen Organizator nagradne igre in uradna pravila:  

1.1. Organizator nagradne igre je Cineplexx.si, Družba za predvajanje filmov, d.o.o., Šmartinska 130, 

1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: organizator). 

1.2. Nagradna igra poteka v skladu z določbami teh uradnih pravil Nagradne igre » Klub superjunakov 

Reloaded« (v nadaljevanju: Pravila). Navedeni pogoji zavezujejo vse sodelujoče v tej nagradni igri. 

2. člen Trajanje nagradne igre in območje izvajanja nagradne igre:  

2.1. Nagradna igra poteka od 3.5.2017 do 31.12.2017 v vseh kinematografih Cineplexx v Sloveniji.  

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni obdobje trajanja nagradne igre oz. njen zaključek.  

3. člen Pravica do sodelovanja:  

3.1. Pravico do sodelovanja v Nagradni igri imajo imetniki Cineplexx bonus kartice (CBC)  

3.2. V nagradni igri ne smejo sodelovati posamezniki, ki jih je mogoče uvrstiti v naslednje kategorije:  

- zaposleni v podjetju Cineplexx.si d.o.o. in njihovi ožji družinski člani 

4. člen Sodelovanje v nagradni igri  

4.1. V nagradni igri lahko sodelujejo udeleženci, ki so imetniki Cineplexx bonus kartice (CBC) in si bodo 

med 3.5. 2017 in 31. 12. 2017 ogledali vsaj 3 od 5 izbranih filmov s superjunaki.  

Izbrani filmi in začetki predvajanja v kinematografih Cineplexx so:  

Varuhi galaksije, 2. dejanje – Guardians of The Galaxy 2 (3. maj 2017),  

Čudežna ženska – Wonder Woman (1. junij 2017),  

Spider Man – Vrnitev domov – Spider-Man: Homecoming (6. julij 2017),  

Thor: Ragnarok – Thor: Ragnarok (2. november 2017) in 

Liga pravičnih – Justice League  (16. november 2017). 

 

4.2. Datumi začetka predvajanja izbranih filmov v točki 4.1. se lahko spremenijo.  

4.3. Predviden čas predvajanja izbranih filmov v točki 4.1. je 3 tedne. Čas predvajanja posameznega 

filma se lahko skrajša ali podaljša, na kar vpliva dogovor sklenjen med prikazovalcem (Cineplexx.si) ter 

distributerjem posameznega filma.  

5. člen Nagrada  

5.1. Nagrade lahko osvojijo sodelujoči, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:  

- so imetniki Cineplexx bonus kartice (CBC) 

- si bodo v obdobju med 3.5.2017 in 31.12.2017 ogledali najmanj 3 izbrane filme navedene v točki 4.1. 

- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;  

- niso kršili določb teh Pravil;  

- v kolikor je prejemnik nagrade mladoletna oseba, odobri prejem nagrade njen zakoniti zastopnik.  



 

5.2. Nagrajenci bodo razglašeni po žrebanju, dne 18.01.2018.  

5.3. V nagradni igri bo podeljenih 21 nagrad: 

 1x igralna konzola PlayStation®4 Pro (PS4TM Pro), 

 10 x 2 vstopnici (zapisani na Cineplexx bonus kartico) za ogled filma v 2D ali 3D tehniki po izbiri v 

Cineplexx kinematografih, 

 10 x filmska nagrada (promocijski izdelki (npr. kapa, majica, jopica, …) za izbran film iz točke 4.1.. 

 

Skupna vrednost nagrade PlayStation®4 Pro (PS4TM Pro) znaša 399,00 Eur. 
Skupna vrednost dveh vstopnic za ogled filma po izbiri v Cineplexx kinematografih znaša 12,40 Eur za 
filme v 2D tehniki oz. 15,40 Eur za filme 3D tehniki. 
Skupna vrednost posamezne filmske nagrade znaša med 10,00 Eur in 30,00 Eur. 
 
5.4 Imetniki Cineplexx bonus kartice, ki si bodo v času trajanja nagradne igre ogledali vsaj 3 filme 

navedene v točki 4.1. bodo na svojo Cineplexx bonus kartico dobili pripisane dodatne bonus točke: 

- po ogledu 3 filmov se jim bo na njihovo Cineplexx bonus kartico pripisalo 100 bonus točk 

- po ogledu 4 filma se jim bo na njihovo Cineplexx bonus kartico pripisalo dodatnih 100 bonus točk 

- po ogledu 5 filma se jim bo na njihovo Cineplexx bonus kartico pripisalo dodatnih 700 bonus točk 

Sodelujoči imetniki Cineplexx bonus kartice, v času trajanja nagradne igre, za ogled vseh 5 filmov iz 

točke 4.1. lahko prejmejo maksimalno 900 bonus točk. 

 

5.5. Dobitnik nagrade ni upravičen do izplačila nagrade v denarju ali do menjave nagrade za drugo 
blago ali zahtevati spremembo pogojev te nagradne igre. Nagrade niso prenosljive na druge osebe.  
 
Dohodek, ki ga predstavlja dobitek v naravi se v skladu z 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2), 
opredeljuje kot drugi dohodek. Organizator v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) in 108. 
členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) za nagrade, ki presegajo vrednost 42€, obračuna, odtegne in 
plača davčni odtegljaj v višini 25 % dohodka obenem z izročitvijo dobitka dobitniku. Organizator se 
zaveže, da plača akontacijo dohodnine v višini 25% za nagrade, ki presegajo znesek 42€.  
Akontacijo dohodnine za nagrado iz člena 5.3. plača organizator.  
 
5.6. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora Skladno z Zakonom o dohodnini 
– (Zdoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006, 33/2007 Odl. US: UI-198/05-12,45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 
90/2007) ter Zakonom o davčnem postopku (ZdavP-2), Ur.l.RS,št.117/2006), pred prevzemom nagrade 
organizatorju predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice.  
 
6. člen Podelitev nagrade  
 
6.1. Žrebanje nagrajencev bo potekalo 18.01.2018 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja 
Cineplexx.si d.o.o., na naslovu Šmartinska 130, 1000 Ljubljana v prisotnosti 3-članske komisije. Žreb bo 
opravljen v navzočnosti notarja, ki bo o poteku žrebanja napravil zapisnik. Žrebanje ne bo javno. 
Notarski zapisnik bo hranil organizator.  
 
6.2. Komisija bo po zaključku nagradne igre izvedla žrebanje med vsemi sodelujočimi v nagradni igri iz 
baze imetnikov Cineplexx Bonus kartice v Republiki Sloveniji. Izžrebanih bo 21 prejemnikov nagrad.  
Izžrebani nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni na elektronski naslov, ki so ga predložili ob 
registraciji njihove Cineplexx Bonus kartice. Obveščeni morajo v roku 30 dni po prejemu obvestila 
organizatorju posredovati potrebne osebne podatke, ki so navedeni v Obvestilu (telefonsko številko, 
podpisano izjavo o prostovoljnem posredovanju osebnih podatkov in resničnosti podanih osebnih 



 

podatkov). V primeru, da je izžrebani mladoletna oseba, mora njegov zakoniti zastopnik podati poleg 
osebnih podatkov, ki so zahtevani za izžrebanega, tudi svoje osebne podatke in izjavo, da dovoljuje, 
da mladoletnik prevzame prejeto nagrado.  
 
6.3. V kolikor se izžrebani ne javijo v navedenem roku, podatkov ne posredujejo, oddajo napačne 
podatke ali zakoniti zastopnik mladoletnika ne odobri prejema nagrade, do nagrad niso upravičeni. V 
tem primeru bo žrebanje ponovljeno in nagrado prejme naslednji izžrebani, ki izpolnjuje pogoje.  
 
6.4. Ob prejemu nagrade nagrajenci predložijo osebni dokument in podpišejo izjavo o prevzemu 
nagrade.  
 
6.5. Prejemnik nagrade bo po zaključku nagradne igre objavljen na spletni strani organizatorja. 

7. člen Obdelava in uporaba posredovanih podatkov  
 
7.1. Organizator bo za potrebe te nagradne igre osebne podatke sodelujočih obdeloval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1).  
 
8. člen Splošne določbe  
 
8.1. Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.  
 
8.2. Sodelujoči (imetniki Cineplexx bonus kartice v republiki Sloveniji) v nagradni igri soglašajo s pravili 
nagradne igre 
 
8.3. Pravila o sodelovanju v nagradni igri so dostopna v Cineplexx kinematografih, na spletni strani 
www.cineplexx.si, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.  
 
8.4. Nagrajenec bo po zaključku nagradne igre objavljen na spletni strani www.cineplexx.si in na 
Facebook strani »Cineplexx Slovenija« « s čimer sodelujoči soglašajo.  
 
8.5. V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi v nagradni akciji, si bodo vsi prizadevali za 
mirno rešitev spora. V primeru, da spora ni mogoče rešiti po mirni poti, je za reševanje spora pristojno 
sodišče v Ljubljani.  
 
 
 
 

ORGANIZATOR 
Cineplexx.si, Družba za predvajanje filmov, d.o.o. 

 

http://www.cineplexx.si/

