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SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA AKTIVNOSTI
»ZMIGAJ SE DO BREZPLAČNIH VADB«
1 SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi splošnimi pogoji in pravili (v nadaljevanju: »pravila«) Olimpijski komite SlovenijeZdruženje športnih zvez (ZŠZ), Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »organizator« ali
»OKS«) prireja aktivnost pod imenom »ZMIGAJ SE DO BREZPLAČNIH VADB« (v nadaljevanju:
»aktivnost«), Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
»soorganizator« ali »Mercator«), pa v aktivnosti sodeluje s programom zvestobe.
Organizator v okviru projekta Evropski teden športa 2019 organizira aktivnost za spodbujanje aktivnega
življenjskega sloga med prebivalci Slovenije, s katero bo podelil določeno število enomesečnih programov
vodene športne vadbe (v nadaljevanju: »športna vadba«), ki jo organizator skupaj z mrežo ponudnikov
(športnih organizacij) zagotavlja brezplačno.
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja, pravice in obveznosti ter izvedba aktivnosti.

2 NAMEN AKTIVNOSTI

Namen aktivnosti je:
• promocija zdravega načina življenja s športom,
• promocija delovanja OKS-ZŠZ na področju športa za vse.

3 TRAJANJE AKTIVNOSTI
Aktivnost poteka od 8. 7. 2019 do vključno 14. 8. 2019.
Organizator si pridržuje pravico, da ob podelitvi vseh predvidenih športnih vadb predčasno
zaključi aktivnost in o tem javno obvesti potrošnike. Hkrati lahko organizator aktivnost podaljša do 28.
8. 2019.
Seznam športnih vadb je ves čas javno dostopen na organizatorjevi spletni strani vadba.olympic.si, tako da
se lahko kupci o razpoložljivosti športnih vadb ves čas informirajo. Posameznik lahko razpoložljivost preveri
tudi po telefonu na številki + 386 (0)1 230 60 06 vsak delavnik med 8:00 in 18:00 uro.

4 KRAJ IN UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
Aktivnost poteka v Mercatorjevih živilskih prodajalnah po vsej Sloveniji, razen v franšiznih prodajalnah in v
spletni trgovini.
V aktivnosti lahko sodelujejo izključno polnoletne fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Sodelovanje pravnih oseb v aktivnosti ni dovoljeno.
V aktivnosti ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil aktivnosti. Šteje se, da je sodelujoči sprejel
pravila aktivnosti s tem, ko sodeluje v aktivnosti.

V aktivnosti ne smejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti.
V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

5 SODELOVANJE V AKTIVNOSTI

A) Za sodelovanje v aktivnosti mora katerikoli kupec v Mercatorjevi živilski trgovini v času trajanja
aktivnosti opraviti enkraten nakup v višini najmanj 10,00 €, pri čemer se v opredeljeni znesek šteje
izključno nakup izbranih izdelkov Mercatorjevih blagovnih znamk, ki so vključene v aktivnost. To
so izdelki blagovnih znamk: Bio Zone, Lumpi, Garden Good in naravna mineralna voda O.K. Kupec
v primeru prej opravljenega nakupa ob računu prejme kupon, ki ga lahko uveljavi za eno izmed
športnih vadb, ki so objavljene na spletni strani vadba.olympic.si. Kupone bo možno unovčiti
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do 16. 8. 2019 do 24:00, v primeru podaljšanja nagradne igre do 28. 8. 2019 pa do 30. 8. 2019
do 24:00.

B) V aktivnosti sodelujejo tudi kupci v kategoriji senior (osebe s statusom upokojenca), ki prejmejo
poseben senior kupon ob nakupu katerih koli izdelkov v kateri koli vrednosti, pri čemer mora biti
nakup v Mercatorjevi živilski trgovini opravljen v četrtek, 25. 7. 2019. Senior kupone bo možno
unovčiti do 2. 8. 2019. Kupec lahko prejeti senior kupon uveljavi za športno vadbo, namenjeno
izključno seniorjem, ki jo zagotavlja Društvo Šola zdravja na 168 lokacijah po Sloveniji, in ki so
objavljene na spletni strani vadba.olympic.si.
V kolikor vsi senior kuponi, izdani 25. 7. 2019, ne bodo unovčeni do 2. 8. 2019, se bo podeljevanje senior
kuponov ponovilo v četrtek, 8. 8. 2019, z namenom podelitve vseh 5.000 brezplačnih vadb Šole zdravja,
ki jih omogoča organizator. Unovčenje senior kupona, izdanega 8. 8. 2019, je možno še največ 2 delovna
dneva po zaključku nagradne igre, to je do 16. 8. 2019 do 24:00, v primeru podaljšanja nagradne igre do
28. 8. 2019 pa do 30. 8. 2019 do 24:00.

6 BRAZPLAČNE ŠPORTNE VADBE
V aktivnosti se bodo kupci v trgovinah Mercator potegovali za naslednje brezplačne športne vadbe:
A. 3.600 športnih vadb, ki so objavljene na spletni strani vadba.olympic.si;
B. 5.000 športnih vadb, namenjenih izključno seniorjem, ki jih zagotavlja Društvo Šola zdravja.
Vadbe ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti,
ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz vadb.
Športne vadbe se izvajajo v času od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 po celi Sloveniji. Število športnih vadb
pri posameznemu ponudniku oziroma izvajalcu je omejeno. Športne vadbe se podeljujejo do zasedenosti
mest, ki so na voljo pri posameznem ponudniku oziroma izvajalcu športne vadbe.

Osebe s posebnimi zdravstvenimi omejitvami morajo o svoji morebitni oviranosti obvestiti ponudnika
športne vadbe in strokovnega delavca, ki vodi vadbo, pred začetkom športne vadbe.
7 KAKO UNOVČITI KUPON ZA ŠPORTNO VADBO

3

Prejemnik kupona (kupona, ki ga prejme ob enkratnem nakupu izbranih izdelkov v vrednosti 10,00 €) ali
senior kupona (namenjenega izključno seniorjem), mora za uveljavitev športne vadbe le-to rezervirati pri
organizatorju aktivnosti, pri čemer mu organizator ponuja dva načina:
•

preko spletne strani vadba.olympic.si ali

•

preko telefona; telefonska številka + 386 (0)1 230 60 06, vsak delavnik med 8:00 in 18:00 uro; pri
čemer mora v tem primeru v roku 2 delovnih dni poslati prejeti kupon ali senior kupon na naslov
organizatorja: Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000

Ljubljana, s čimer izkaže veljavnost kupona ali senior kupona in upravičenost do športne vadbe.
Za rezervacije preko spletne strani vadba.olympic.si mora imetnik kupona ali senior kupona na spletni
strani vnesti številko kupona in zahtevane osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka,
naslov e-pošte ter izbrati športno vadbo, ki jo želi, in je na voljo. Izbira pomeni, da med ponujenimi športnimi
vadbami izbere želeno in opravi rezervacijo izbrane športne vadbe, pri čemer imetnik senior kupona lahko
izbira samo med vadbami Šole zdravja.

Organizator bo veljavnost kupona ali senior kupona preveril v roku 2 delovnih dni od prejema in v primeru
veljavnosti le-tega dokončno potrdil rezervacijo izbrane športne vadbe.
V primeru potrditve izbrane športne vadbe imetnik kupona ali senior kupona prejme potrditveno sporočilo,
ki ga lahko unovči za športno vadbo pri izbranem ponudniku. Potrditveno sporočilo prejme na registriran enaslov ali svoj poštni naslov, odvisno od tega ali je rezervacijo opravil preko spletne strani ali preko telefona.
Število športnih vadb je omejeno.
Športne vadbe se podejujejo do zasedenosti mest. V kolikor je razpoložljivo število športnih vadb pri
posameznem ponudniku že zasedeno, lahko imetnik kupona rezervira športno vadbo pri drugem
ponudniku, ki ima še razpoložljiva mesta za športno vadbo. Enako velja za imetnike senior kupona, le da
izbirajo med možnostmi, ki jih nudi Šola zdravja.
Pregled vseh ponudnikov in razpoložljivo število mest pri posameznem ponudniku športne vadbe je ves čas
na voljo na spletni strani vadba.olympic.si. Posameznik lahko razpoložljivost preveri tudi po telefonu na
številki + 386 (0)1 230 60 06 vsak delavnik med 8:00 in 18:00 uro.
Vsak kupon kot tudi vsak senior kupon velja samo za enkratno prijavo - rezervacijo izbrane športne vadbe
in se lahko posameznik na vadbo prijavi samo enkrat.
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Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezno prijavljene kupone
ali senior kupone za uveljavitev vadbe.
Urnik posamezne športne vadbe prejemnik dogovori s ponudnikom predmetne vadbe. Kontaktni podatki
ponudnika posamezne vadbe so na voljo na spletni strani vadba.olympic.si ali na telefonski številki + 386
(0)1 230 60 06 vsak delavnik med 8:00 in 18:00 uro.

8 DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Športne vadbe ne presegajo vrednosti 42,00 €, zato se ne štejejo v davčno osnovo sodelujočega v
aktivnosti.

9 ODGOVORNOST ORGANIZATORJA AKTIVNOSTI
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja športnih
vadb, s čimer se sodelujoči, ki prevzamejo in koristijo te športne vadbe iz naslova te aktivnosti, izrecno
strinjajo.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:
•

nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,

•

kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica sodelovanja v aktivnosti nasproti sodelujočim
v aktivnosti in/ ali tretji osebi,

•

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije
ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

•

kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v aktivnosti.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve aktivnosti iz razlogov, ki niso na njegovi strani,
pridržuje pravico, da športne vadbe podeli med tistimi, ki so v aktivnosti sodelovali do trenutka prekinitve ali
pa da aktivnosti, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča, vse v skladu s presojo
organizatorja. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila …), lahko organizator
aktivnost tudi odpove. O tem mora preko svoje spletne strani obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru
sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z aktivnostjo
oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

10 VAROVANJE PODATKOV
S sodelovanjem v aktivnosti sodelujoči v aktivnosti dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje
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posredovanih osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki,
ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. Pridobljeni osebni
podatki se uporabljajo za namene te aktivnosti (izvedba aktivnosti, obveščanje upravičencev do športne
vadbe) in marketinške aktivnosti organizatorja.
Osebne podatke lahko organizator aktivnosti uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Organizator vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Sodelujočim v aktivnosti so skladno z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v aktivnosti
lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati za namene, za katere so bili
pridobljeni.
Zahteve sodelujočega, omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na naslov
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski
naslov sportzavse@olympic.si. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki
sodelujočega v aktivnosti prenehali uporabljati za marketinške aktivnosti organizatorja.

11 PRITOŽBE
Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno aktivnostjo rešuje organizator. V
primeru pritožbe se organizator zavezuje, da jo bo obravnaval po ustaljenem postopku in o njeni rešitvi
obvestil udeleženca. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se ti splošni pogoji in pravila štejejo za
prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
12 SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV IN PRAVIL
Ti splošni pogoji in pravila veljajo v času trajanja aktivnosti in so na vpogled na spletni strani
vadba.olympic.si.
Udeleženci, ki sodelujejo v aktivnosti, so seznanjeni z njenimi pravili, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih
bodo upoštevali. Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni
vzroki ali vzroki na strani javnosti. Vsakokratno spremembo pravil bo organizator objavil na spletni strani
vadba.olympic.si.

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo aktivnosti, kakor tudi ta pravila, se hranijo v
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prostorih organizatorja dve leti oziroma skladno z zakonskimi predpisi.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Ljubljana, 1. 7. 2019
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
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