
Linov koledar – pravila programa zvestobe 

1. Linov koledar je tradicionalna aktivnost, s katero nagrajujemo zvestobo potrošnikov.  

2. Za pridobitev Linovega koledarja je potrebno zbrati izrezane Lino medvedke (lističi s podobo 
medvedka Lina na sprednji strani večine Lino proizvodov) v skupni količini 2 kg in jih skupaj s 
svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov in telefonska številka) poslati najkasneje do 
30. 11. 2016 na naslov LINO p.p.  462, 1000 Ljubljana. V akciji lahko sodelujejo vsi proizvodi z 
Linovo oznako. 

3. Če na izdelku ni natisnjenega Lino medvedka, lahko pošljete katero koli drugo oznako na 

embalaži, ki dokazuje težo izdelka (npr. etiketo na embalaži). 

4. V kuverto je poleg izrezanih Lino medvedkov potrebno priložiti tudi kupon s točnimi in čitljivo 

izpolnjenimi osebnimi podatki. Kupon lahko najdete na prodajnih mestih ali natisnete na 

naslednji povezavi: LINK  

5. Če kupona ne morete priložiti, vam bomo priznali tudi čitljive, pravilne in popolne osebne 

podatke, napisane na list papirja ali na kuverti. Kupon ni pogoj za sodelovanje. 

6. Pošiljk z neresničnimi, manjkajočimi ali nečitljivo napisanimi podatki pošiljatelja, pa tudi tistih 

z nezadostnim številom izrezanih medvedkov, ne bomo mogli nagraditi. 

7. Na pošiljki morate napisati samo eno ime in priimek pa tudi en naslov, saj bo koledar poslan 

na ta naslov in tej osebi. 

8. Ista oseba lahko večkrat sodeluje v programu Lino koledarja 2017. 

9. V tej aktivnosti lahko sodelujejo tudi sodelavci Podravke in njihove družine. 

10. Nagradni sklad: Linov koledar za 2017 in posebno Lino darilo: osnutek škatlice za šolske 
potrebščine, ki jo bodo starši in otroci lahko skupaj izrezali in sestavili po navodilih. 

11. Lino koledar za leto 2017 bo vsem pošiljateljem s pravilno poslanimi pošiljkami preko pošte 

dostavljen na domači naslov najkasneje do 31. 1. 2017. 

12. En koledar dobite za 2 kg izrezanih medvedkov. Za vsaka dodatna 2 kg izrezanih medvedkov 

prav tako dobite koledar. Če npr. pošljete 4 kg izrezanih medvedkov, boste dobili 2 koledarja, 

za 6 kg izrezanih medvedkov boste dobili 3 koledarje, za 8 kg izrezanih medvedkov boste 

dobili 4 koledarje itn. 

Najpogosteje zastavljena vprašanja: 

Kaj je potrebno izrezati? 

Izrezati je potrebno Lino medvedke, ki jih najdete na sprednji strani večine Linovih proizvodov, to so 

papirnati trakovi z likom Lino medvedka v krogu. + FOTOGRAFIJA KARTICE 

Kako vemo, za koliko kilogramov kartic smo zbrali? 

Vsaka kartica je vredna toliko gramov/kilogramov kot embalaža proizvoda, s katerega je izrezana. 

Npr. kartica na 200 g Čokolina je vredna 200 g. Če boste poslali katero drugo oznako z embalaže, 

morate priložiti tisto, na kateri je teža proizvoda jasno videna (npr. etiketo proizvoda). V tem primeru 

je oznaka prav tako vredna toliko gramov kot proizvod, s katerega je bila odstranjena/izrezana. 

Ali lahko pošljemo kaj drugega, če na embalaži ni Lino medvedka? 



Če na embalaži ne morete najti Lino medvedka, lahko pošljete kateri koli drugi del embalaže, ki 

vsebuje podatke o teži proizvoda (npr. etiketa proizvoda). Priznali bomo le kose z jasno razvidno težo 

proizvoda. 

Če sem upravičen do več koledarjev, ali lahko meni pošljete enega, druge pa na nek drug naslov, ki 

ga navedem? 

Ne, po pravilih darovanja Linovih koledarjev se vsi koledarji pošiljajo izključno osebi in na naslov, ki je 

naveden v pošiljki s karticami. 

Če v pošiljki navedem imena svojih otrok, ali boste koledarje poslali vsakemu na njegovo ime? 

Po pravilih darovanja Linovih koledarjev se vsi koledarji pošiljajo izključno osebi in na naslov, ki je 

naveden na pošiljki z izrezanimi Lino medvedki. Če želite, da bodo koledarji dostavljeni na isti naslov, 

a na različna imena, morate v različnih kuvertah poslati ustrezno število izrezanih Lino medvedkov.  

Do kdaj moram poslati kartice za Lino koledar za leto 2017? 

Zadnji rok za pošiljanje Lino medvedkov je 30. 11. 2016. Pošiljke, poslane na ta dan, bodo prav tako 

upoštevane, čeprav bodo na Podravko prispele nekaj dni kasneje. 

Lahko pošiljke pošljem po preteklem roku? 

Lino koledarje lahko zagotovimo samo pošiljateljem, ki bodo pošiljke poslali do vključno 30. 11. 2016. 

Ali obstaja spletna različica Lino koledarja? 

Lino koledar za leto 2017 boste lahko prevzeli 1. 4. 2017 v formatu PDF na naslednji povezavi:  


