NAGRADNA IGRA V CELJE PO VESELJE 2022
Organizator nagradne igre je javni zavod Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje,
Krekov trg 3, 3000 Celje, matična številka: 2144271000, davčna številka SI63893207. S
sodelovanjem v nagradni igri se strinjate s splošnimi pogoji nagradnih iger v organizaciji zavoda, ki
so navedeni TUKAJ.
Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana, podprta s strani podjetja Facebook
Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren organizator, ki je organizator nagradne igre.
Namen nagradne igre je vzpodbujanje nakupov v starem mestnem jedru Celja.
Potek nagradne igre:
Udeleženec v nagradni igri sodeluje tako, da pravilno izpolni kupon, ki ga prejme na stojnici
organizatorja na Stanetovi ulici v Celju. Obvezna priloga h kuponu je račun, katerega priloži za
povrnitev nakupa pri ponudnikih v mestnem jedru na dan nagradne igre od 16. do 19.00. Nagradna
igra poteka 23.8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9 in 27.9.2022 od 16. do 19. ure. Po zaključku nagradne
igre bo organizator žrebal nagrajenca, ki mu bo povrnjen znesek nakupa.
DOHODNINA
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad:
Organizator bo žrebanje nagrad opravil v roku dveh dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec
oziroma nagrajenka bo o nagradi obveščena preko elektronske pošte ali telefonskega klica.
Nagrajenec oziroma nagrajenka bo pozvana, da na elektronski naslov tadeja.falnoga@celje.si ali s
sporočilom na Facebook stran organizatorja nagradne igre sporoči svoje osebne podatke: ime in
priimek, naslov bivanja, davčno številko in transakcijski račun. Nagrajenec oziroma nagrajenka
mora podatke posredovati najkasneje v petih dneh, organizator pa bo nakazilo izvedel v roku petih
delovnih dni po prejemu zahtevanih podatkov.
Davčne obveznosti za prejemnika nagrade
Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)
obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Podeljevalec nagrade, organizator, je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se
akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr.
morebitno doplačilo dohodnine) so breme nagrajenca. Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka,
zapisanega v sporočilu, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu ne podeli.
Celje, 20.8.2022
Javni zavod Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje

