
Pravila in pogoji spletne nagradne igre Upornik Chuck  

Točka 1: Pogoji sodelovanja za www.chupachups.si in nagradno igro Upornik Chuck so na 
www.chupachups.si (Nagradna igra)  

1. Uporaba te spletne strani pomeni sprejemanje vseh pravil in pogojev, ki urejajo uporabo te spletne 
strani in so na voljo na http://www.chupachups.si/terms in tudi naslednjih pogojev: 

2. Za sodelovanje v nagradni igri Upornik Chuck ni starostih omejitev. V primeru mladoletnosti, morajo 
starši sodelujočega pred prejemom nagrade pisno potrditi, da se strinjajo s predajo nagrade. Prav tako 
morajo starši mladoletnih nagrajencev podati pisno soglasje, da dovoljujejo objavo fotografij v primeru 
dokumentiranja predaje nagrade oz. drugih fotografij posnetih s strani organizatorja. 

3. Uporaba spletne strani in njenih funkcij je za vašo osebno in nekomercialno uporabo in poteka na 
vašo lastno odgovornost. 

4. Mnenja, komentarji, prispevki in informacije, objavljene v nagradni igri ne izražajo mnenja Perfetti 
Van Melle. Z njihovo objavo se strinjate, da bo vsako sklicevanje na njih na vašo lastno odgovornost. 
Perfetti Van Melle in Magistrat International ne odgovarjata za neprimerne vsebine, ki jih oboževalci 
objavijo na zidu profila Chupa Chupa. 

5. Strinjate se, da se ves material, ki ga objavite v nagradni igri, smatra za nezaupnega in 
nelastniškega, zato ga drugi lahko berejo, nalagajo, spreminjajo in pošiljajo naprej brez vašega 
vedenja. Bodite previdni, ko navajate osebne podatke in / ali objavljate fotografije v nagradni igri. 

6. Perfetti Van Melle, lahko (vendar ni dolžan) spremlja informacije in fotografije objavljene na strani 
nagradne igre, vendar si pridržuje pravico, da ne objavi ali da odstrani poljubne informacije ali 
fotografije, ali da prekine vaš dostop do spletne strani po lastni presoji. 

7. Strinjate se, da ne boste: (I), zlorabljali, nadlegovali, zalezovali, grozili, spravljali v zadrego ali kako 
drugače kršili zakonskih pravic drugih. (Ii) objavljali, nalagali ali širili neprimerne, obrekljive, vulgarne, 
rasne ali spolne vsebine, fotografij ali informacij. 

8. Perfetti Van Melle ima pravico do neomejene uporabe vaših objav za kakršnekoli namene, brez 
kakršnegakoli nadomestila. 

9. Ti pogoji se lahko spremenijo in spremembe bodo objavljene na spletni strani Perfetti Van Melle 
(www.chupachups.si). 

10. Chupa Chups je blagovna znamka v lasti Perfetti Van Melle. Vsa sklicevanja na Chups Chups se 
nanašajo na Perfetti Van Melle. 

Točka 2: Pravila za vstop v nagradno igro Upornik Chuck  

1. Vstop in uporaba spletne igre Upornik Chuck vam omogoča sodelovanje v nagradni igri, kjer se 
potegujete za dnevne ali tedenske nagrade. Nagradna igra poteka od 19.3. do 29.4.2012 do 24.00 
ure. 

2. Udeleženci v spletni igri Upornik Chuck so upravičeni do sodelovanja v nagradni igri (pošiljanje 
Chuckov v glasovanje), če imajo stalno prebivališče v Sloveniji. 

3. Sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno za zaposlene v podjetju Perfetti van Melle in Magistrat 
International d.o.o., ki je distributer za blagovno znamko Chupa Chups v Sloveniji, ter njihovim ožjim 
družinskim članom. 



4. Zmagovalec tedenskih nagrad bo tisti, ki doseže v enem tednu najvišje število točk (največ točk v 
igri na naslednje datume: 25. marec ob 24.00 , 1. april ob 24.00, 8. april ob 24.00 in 15. april ob 24.00, 
22. april ob 24.00 in 29. april ob 24.00). 

5. V primeru neodločenega izida (enako število točk) zmaga tisti udeleženec, ki je prej dosegel končno 
število točk. 

6. Vse točke se pregledajo glede nepravilnosti in se, če je potrebno, izbrišejo. Organizator lahko 
kadarkoli pozove udeležence v nagradni igri, da pokažejo račune s katerimi sodelujejo v SMS delu 
nagradne igre. Sodelujoči morajo račune predložiti v roku 48 ur od poziva, sicer so vsi njihovi glasovi 
neveljavni. 

7. Tedenske nagrade so: 

• 25. marec – 1x Apple iPod touch 32GB 

• 1. april – 1x Apple iPod touch 32GB 

• 8. april – 1x Apple iPod touch 32GB 

• 15. april – 1x Apple iPad2 32GB WiFi 

• 22. april – 1x Apple iPad2 32GB WiFi 

• 29. april – 1x Apple iPhone 4S 16GB 

8. Tedensko nagrado lahko dobi katerikoli udeleženec, enkrat v obdobju 2 let. Če se udeleženec, ki 
je že prejel tedensko nagrado, tedensko ponovno kvalificira kot zmagovalec, se nagrada podeli 
udeležencu z naslednjim najvišjim številom točk, ki v obdobju zadnjih 2 let še ni osvojil tedenske 
nagrade. 

9. Dobitnik 1. dnevne nagrade bo naključno izbran igralec, ki bo v nagradno igro vnesel kodo, ki jo 
prejme preko SMS sporočila. Pravila sodelovanja (pridobitev SMS kode) so opisana v nadaljevanju. 
Dobitnik 2. dnevne nagrade pa bo izžreban med vsemi pošiljatelji SMS CHUCK+številka računa na 
3131 v preteklem dnevu. Dnevni nagradi sta dve plišasti igrači Chuck. Vsak udeleženec lahko dobi 
dnevno nagrado enkrat v celotnem tekmovalnem obdobju. Če se imena izžrebancev ponavljajo, se za 
nepodeljene nagrade (lutke Chuck) po zaključeni nagradni igri naredi žreb med vsemi sodelujočimi v 
SMS igri. 

Točka 3: Pravila za sodelovanje z SMS kodo 

1. Ponudnik iMS storitev je družba 12Media d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana, v 
sodelovanju s SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična številka 
3315177, ID za DDV: SI95913025. 

2. Za pridobitev SMS kode v nagradni igri je potreben nakup 3 izdelkov Chupa Chups v vseh trgovinah 
po Sloveniji. Uporabnik lahko sodeluje tolikokrat, kolikokrat opravi nakup in ima na tak način večjo 
možnost za pridobitev nagrade. Uporabnik pošlje SMS s ključno besedo CHUPA in številko računa na 
3131. Uporabnik, ki je poslal SMS s ključno besedo in številko računa, prejme brezplačni SMS za 
posredovanje svojih podatkov in potrditev splošnih pogojev na www.chupachups.si . Če uporabnik 
potrdi splošne pogoje s svojimi poslanimi podatki, prejme brezplačen SMS s kodo in z zahvalo za 
sodelovanje in obvestilom, da mora v primeru, da je izžreban, imeti shranjen račun kot dokazilo o 
nakupu. Vsak lahko sodeluje večkrat, vendar samo enkrat s posamezno številko računa (z enim 
računom). Izvirnik računa je potrebno shraniti, saj z njim nagrajenec izkaže upravičenost do nagrade. 
V nagradni igri lahko uporabniki sodelujejo z blagajniškimi računi, ki so izdani v času trajanja nagradne 
igre. Vsak lahko sodeluje večkrat na dan. Vsi blagajniški računi, ki bodo prispele po zaključku trajanja 
nagradne igre, se ne bodo več upoštevali v nagradnem žrebanju. 



3. Sodelovanje prek WAP povezave 

Uporabnik lahko sodeluje tudi prek WAP povezave 
http://193.77.160.102/ChupaChups/vnos.aspx?IdPodatkov=cc221, kjer bo objavljeno nagradno 
vprašanje. Uporabnik mora pravilno odgovoriti na nagradno vprašanje in posredovati svoje resnične 
kontaktne podatke. S klikom na »Pošlji« se uporabnik strinja s splošnimi pogoji sodelovanja. V primeru 
sodelovanja preko WAP povezave je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo 
nagradne igre predstavljajo zlasti pogoste prijave (t.j. več kot 10-kratne prijave v posameznem 
nagradnem dnevu) uporabnika za sodelovanje v nagradni igri (podane ročno s strani uporabnika, ali 
na avtomatiziran način) ali poizkus tehničnega napada na wap strežnik. V primeru zlorab ali poizkusa 
zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega uporabnika tehnično blokirati 
ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri ter iz sodelovanja v žrebanju. Navedeno ne 
izključuje morebitne civilno – pravne ali kazensko – pravne odgovornosti uporabnika zaradi zlorabe 
oziroma poizkusa zlorabe. 

Uporabnik, ki na katerega koli izmed obeh načinov sodeluje v nagradni igri, se strinja s pogoji, ki so 
navedeni na www.chupachups.si in www.sedem.biz 

4. Dnevne nagrade SMS sodelovanja: 1x plišasta igrača Chuck. (skupno 41) 

Dnevna žrebanja bodo potekala v prostorih podjetja Sedem d.o.o. V njem sodelujejo tisti, ki so svoj 
SMS pravilno poslali ali pravilno odgovorili na nagradno vprašanje preko WAP povezave, za prejšnji 
dan. 

Razpored: 

- Vsak ponedeljek se izvede žrebanje za minuli petek, soboto in nedeljo. Za vsak dan se podeli 1x 
plišasta igrača Chuck. 

- Vsak torek se izvede žrebanje za minuli ponedeljek. Podeli se 1x plišasta igrača Chuck. 

- Vsako sredo se izvede žrebanje za minuli torek. Podeli se 1x plišasta igrača Chuck. 

- Vsak četrtek se izvede žrebanje za minulo sredo. Podeli se 1x plišasta igrača Chuck. 

- Vsak petek se izvede žrebanje za minuli četrtek. Podeli se 1x plišasta igrača Chuck. 

V primeru, da je med delovnim tednom (med ponedeljkom in petkom) praznik, se žrebanje izvede 
naslednji delovni dan. Žrebanje nagrad ni javno. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. 
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča. 

Točka 4: Sodelovanje v spletni nagradni igri 

1. Uporabnik mora skreirati svojo najboljšo modno kreacijo za uporniškega Chucka in jo poslati v 
nagradno igro na www.chupachups.si. 

2. Za odprtje VIP garderobe mora vnesti kodo, ki jo prejme preko SMS sporočila (način sodelovanja 
opisan v točki 3). Za odprtje Bonus garderobe mora izpolniti opisane naloge. 

3. Vsak dan lahko skreira enega Chucka in podeli en glas. SMS kodo se lahko uporabi tudi za 3 
dodatne glasove, ki jih lahko uporabnik podeli kateremukoli Chucku. 

4. V vsakem tednu zmaga tisti Chuck, ki do nedelje ob 24.00 zbere največ glasov. 

Točka 5: Ostalo 



1. Dobitnik katerekoli nagrade v tem tekmovanju dovoljuje uporabo svojega imena in podobe za 
Perfetti Van Melle, za promocijske dejavnosti v zvezi z nagradno igro (TV, oglas, POS materiali, 
spletne strani in prisotnost na dogodkih PR), med in po spletnem tekmovanju Poišči Chucka, in sicer 
brez honorarja ali nadomestila za prenos teh pravic. 

2. Rok za prijavo v nagradno igro Upornik Chuck je do 29. aprila 2012 do 24.00 ure. 

3. Dobitniki nagrad v spletni igri Upornik Chuck bodo o nagradah obveščeni pisno po elektronski pošti 
na naslov, naveden v registraciji Facebook. Dobitniki nagrad sodelovanja preko SMS-a, ali WAP 
povezave bodo o nagradi obveščeni s telefonskim klicem na telefonsko številko, s katere je bilo 
poslano SMS sporočilo s številko računa ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko WAP 
povezave. Če se dobitnik nagrade na mail, ali telefonski klic ne bo odzval v 30 dneh, dobitnik izgubi 
pravico do prejema nagrade. V tem primeru postane dobitnik nagrade naslednji, glede na dosežen 
rezultat v posamičnem tednu. 

4. Nagrade bodo dobitnikom poslane po pošti, po prejemu točnega naslova dobitnika. 

5. Nagrade (iPod touch, iPad in iPhone) v konkretni nagradni igri presegajo vrednost 42 EUR, zato se 
na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini všteje v davčno osnovo. Pri vseh 
nagradnih igrah, nagradnih glasovanjih in nagradnih bonusih, ki se izvajajo, se davčna številka 
zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Potrebne 
podatke za prejem nagrade posreduje nagrajenec. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado vplača 
Magistrat International d.o.o. 

6. Perfetti Van Melle ne odgovarja zmagovalcem ali njihovim pravnim zastopnikom za nikakršno 
izgubo ali poškodbo v zvezi z nagradno igro in/ali nagrado, razen če je ta povzročena zaradi 
malomarnosti Perfetti Van Melle. 

7. Nagrade so takšne kot navedeno in niso prenosljive. Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Vsak 
udeleženec v nagradni igri lahko prejme samo eno glavno nagrado v tekočem letu. V primeru, da bi jo 
po točkah moral prejeti ponovno, se nagrada podeli naslednjemu po številu točk. 

8. Ta Pravila in pogoji se lahko spremenijo in spremembe bodo objavljene na spletni strani Chupa 
Chups (www.chupachups.si). 

9. Chupa Chups je blagovna znamka v lasti Perfetti Van Melle. Vsa sklicevanja na Chupa Chups se 
nanašajo na Perfetti Van Melle. Magistrat International (uradni distributer Chupa Chups v Sloveniji) je 
podjetje, ki organizira nagradno igro. 

10. Ta Pravila in pogoji se razlagajo v skladu z zakonodajo Slovenije. Vse spore, ki izhajajo iz njih, 
urejajo pristojna sodišča v Sloveniji. Udeleženci morajo upoštevati vse pogoje in pravila socialnega 
omrežja Facebook. 

11. Podrobnosti o Izjavo o zasebnosti & blagovni znamki Chupa Chups so opisane v dokumentu 
»Izjava o zasebnosti", in so objavljeni na www.chupachups.si 

12. Cenik SMS sporočil 

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti 
(Mobitel, Si.mobil in Tušmobil). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa iMS: naročniki Mobitel 
GSM/Mobiuporabniki / Debitelovi naročniki / Simobil naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / 
Tušmobil SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Mobitel, Simobil, Debitel, Izi Mobil, 
M-Mobil, Tušmobil. 

 



Ime SMS 
storitve 

Uporaba 
storitve Opis dogodka Ime MT SMS na izpisu 

pogovorov 
Cena v EUR z 

DDV 

IMS Ključna beseda Sistemsko sporočilo Sistemska spo. 0 

IMS Ključna beseda Info. na zahtevo IMS 1 0 

IMS SMS Poštar Naročene IMS 
informacije  

0 

13. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika 

S potrditvenim SMS sporočilom, v katerem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve IMS, 
se uporabnik strinja, da podjetje Magistrat International d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke za 
namene izvedbe storitve SMS nagradna igra (pridobivanje podatkov od uporabnikov, shranjevanje 
podatkov do izvedbe žrebanja, uporaba podatkov za izvedbo žrebanja). Privolitev v zbiranje osebnih 
podatkov je prostovoljna, uporabnik s poslanim SMS sporočilom pristane na izvedbo SMS nagradne 
igre. V primeru, da privoljenja ne želi dati, ne more sodelovati v SMS nagradni igri. Podjetja Magistrat 
International d.o.o. sme uporabit osebne podatke za promocijske, reklamne in druge namene 
pospeševanja prodaje in trženja, do morebitnega preklica privolitve. Uporabniki imajo pravico do 
vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov. 
Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcem storitve podjetjema Sedem d.o.o. in 12media d.o.o.. 
Ponudnik storitve in organizator igre se zavezujeta poslane osebne podatke zavarovati v skladu z 
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

14. Mobilna SMS skupnost CHUPA CHUPS 

Uporabniki, ki sodelujejo s poslanim SMS-sporočilom, bodo včlanjeni v brezplačno SMS skupnost 
CHUPA CHUPS, kar pomeni, da bodo prejemali koristna obvestila in informacije o drugih SMS-
akcijah, novostih ipd. Uporabnik te storitve bo prejel največ dve SMS-sporočili mesečno, sporočilo pa 
bo vedno vsebovalo koristno informacijo. Vsak član se iz SMS-skupnosti lahko kadarkoli odjavi, tako 
da na številko 3131 pošlje SMS-sporočilo z vsebino CHUPA STOP. Povratna SMS-sporočila iz SMS 
skupnosti CHUPA CHUPS obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so 
za uporabnika brezplačna. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku vašega mobilnega 
operaterja. 

15. Kontakt Sedem d.o.o. iMS reklamacijska služba Telefon: 01 237 33 04 E-mail: info@sedem.biz 
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00 

 


