
Pravila in pogoji nagradne igre "Postani Interista".

1. člen
Ta pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri "Postani Interista", ki bo potekala 
od 26. 12. 2012  do 4. 1. 2013.

2. člen
Organizator nagradne igre je: Društvo Interisti SI (v nadaljevanju organizator), Polica 53, 1290
Grosuplje.

3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki še niso člani 
društva Interisti SI.

4. člen
Nagradna igra poteka z včlanjevanjem novih članov. Vsi novi člani, ki se od prvega dne nagradne 
igre do vključno zadnjega dne nagradne igre včlanijo v društvo Interisti SI, sodelujejo v žrebu za 
nagrado. Zmagovalca določi žreb. Nagrada je brezplačen prevoz in ogled tekme Serie A kluba FC 
Internazionale Milano na stadionu G. Meazza v spomladanskem delu sezone 2012/2013.

5. člen
Za izvedbo žreba in nadzor poteka nagradne igre skrbi komisija v sestavi: Tadej Kastelic, Žiga 
Ikič. Komisija izvede žreb na podlagi seznama vseh novih članov v obdobju nagradne igre. Žreb 
se izvede v nedeljo, 6. januarja 2013.

6. člen
Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v denarju.

7. člen
Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade obveščen po 
elektronski pošti v roku petih delovnih dni. Nagrajenec se lahko na podlagi svoje pisne izjave, 
naslovljene na organizatorja nagradne igre odpove prejeti nagradi, vendar najkasneje v roku sedmih 
dni, ko je bil o nagradi obveščen.

8. člen
Pogoj za sodelovanje v žrebu je včlanitev v društvo Interisti SI. Pogoj za včlanitev v društvo je 
objavljen na spletni strani http://www.interisti.si/postaniclan. V žreb se uvrstijo vsi novi člani, katerih 
pristopna izjava prispe na sedež društva do vključno 5. 1. in ki do tega dne poravnajo 
članarino.

9. člen
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani http://www.interisti.si.

10. člen
V besedilu pravilnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženski in moški spol. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, v kolikor 
je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Društvo Interisti SI
V Ljubljani, 26. 12. 2012
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