
 Pravila nagradne igre »POSTANI MOJSTER SLAŠČIC« 

 
1. Trajanje nagradne igre: 

 
Nagradna igra poteka v živilskih prodajalnah v Sloveniji  od 1.4.2017 do vključno 30.4.2017 
in velja pri nakupu izdelkov iz asortimana blagovnih znamk Žito moke, Dolcela in Gorenjka.   
 

2. Pogoji sodelovanja: 
 
Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri za naziv mojstra slaščic tako, da v času trajanja  
igre  na naslov Podravka d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana – ZA MOJSTRA SLAŠČIC 
pošlje: 
 

- Račun, ki dokazuje nakup vsaj enega od navedenih izdelkov: moke Žito, izdelka za 
peko Dolcela ali čokolade za kuhanje Gorenjka v času od 1.4. do 30.4.2017,  

 
- Avtorski recept, v katerem je uporabil vsaj eno moko Žito in en izdelek Dolcela ali 

Gorenjka in svoje kontaktne podatke. 
 

3. NAGRADNI SKLAD:  
 
-750 x lopatka za torte, pite in drugo pecivo 
-20 x darilni paket izdelkov za peko v vrednosti 20 € 
-1 x naziv mojster slaščic & slaščičarski tečaj pri Gorazdu Potočniku 

 
a) DARILO ZA PRVIH 750 sodelujočih: 

 
Prvih 750 pošiljateljev bomo za sodelovanje v natečaju nagradili z lopatko za torte, pite in 
drugo pecivo. Število daril je omejeno. Pri razdeljevanju daril bomo upoštevali vrstni red 
dospelosti pošiljk na navedeni naslov. Za pridobitev darila bomo upoštevali le originalne 
račune za nakupe navedenih izdelkov  času med 1.4.2017 in 30.4.2017.  
 

 
b) NAGRADE ZA IZBRANE  RECEPTE IN ZMAGOVALNI RECEPT 

 
- Gorazd Potočnik bo  izmed vseh prispelih receptov izbral 20 najboljših.  Avtorji 

izbranih receptov bodo prejeli  darilni paket izdelkov za peko v  vrednosti 20 eur.  
- Avtor najboljšega recepta  po izboru Gorazda Potočnika pa bo poleg tega prejel še 

naziv mojster slaščic in slaščičarski tečaj pri Gorazdu Potočniku. 
 
 

4. PRAVILA IZBORA in PODELJEVANJE NAGRAD 
 

- Darilo za sodelovanje (lopatka za torte, pite in drugo pecivo) bo prvih 750 sodelujočih 
prejelo po pošti v 15 dneh po zaključku nagradne igre (torej najkasneje do 
15.5.2017). 



- Rezultati izbora za mojstra slaščic bodo znani najkasneje do 15.5.2017. Nagrade bodo 
izbrani (20 najboljših) prejeli po pošti najkasneje v 14 dneh po zaključku izbora (torej 
najkasneje do 29.5.2017). 
 

5. ODGOVORNOST SODELUJOČIH IN ORGANIZATORJA NAGRADNE IGRE 
 
Sodelujoči se s sodelovanjem v igri  zavezujejo, da bodo v njej sodelovali z lastnim 
avtorskim receptom in za avtorstvo recepta odgovarjajo sami. 
Podravka d.o.o.  ne prevzema odgovornosti za avtorstvo izbranih receptov. 
 
Avtorji izbranih receptov dovoljujejo javno objavo svojega recepta podjetju Podravka 
d.o.o. za njegove promocijske aktivnosti. 
 

6. KONČNA DOLOČILA 
 
Nagrajenci  in prejemniki daril bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si. Najkasneje 
do 29.5.2017. 
 
Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino. 
 
S sodelovanjem v nagradni igri potrošniki dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki, ki so jih 
navedli za namen sodelovanja v igri lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za nedoločen 
čas oz. do njihovega preklica privolitve, in sicer za statistično obdelavo, segmentacijo 
potrošnikov, pošiljanja oglasnega in informativnega gradiva, pošiljanje vzorcev izdelkov in 
vabil ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. 
 

Organizator nagradne igre: Podravka d.o.o. 

V Ljubljani, 1.4.2017 

 


