На основу Закона о играма на срећу (»Службени гласник РС«, бр.88/2011 и 93/2012 –
др.закон), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу
(»Службени гласник РС«, број 129/04) и Одлуке директора Tako Lako Shop d.о.о. Добановци од
дана 27.03.2017. године, донета су:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

„Освоји уз Gillette!“
Члан 1.
Овим правилима уређује се приређивање наградне игре у роби и услугама
» Освоји уз Gillette! « (у даљем тексту: наградна игра) и она садрже одредбе о
Приређивачу, начину приређивања игре, наградном фонду и добицима, условима за
учествовање, обавештавању учесника у игри, одговорности Приређивача према
учесницима у игри, пословној тајни, као и о другим питањима од значаја за
приређивање наградне игре у роби и услугама.
Приређивач наградне игре у роби и услугама је “Tako Lako shop ”d.о.о., Београд,
ул. Маршала Тита 206, Добановци, Сурчин ПИБ 109068038, матични број 21121720, (у
даљем тексту: Приређивач), кога представља директор Марко Илић.

Члан 2.
Наградна игра се приређује под називом: » Освоји уз Gillette! «.
Члан 3.
Ова наградна игра се приређује у оквиру промотивне кампање ради повећања
продаје производа и у рекламне сврхе. Производи који учествују у овој наградној игри су
сви Gillette производи, у било којој верзији паковања или количини, компаније Procter &
Gamble, на територији Републике Србије.
Члан 4.
Наградна игра ће трајати од 29.04.2017. године до 28.05.2017. године, закључно са
извлачењем добитника. Наградна игра ће се приређивати на територији Републике
Србије у малопродајним објектима свих формата.

Члан 5.
1. Правила наградне игре “ Освоји уз Gillette! ” (у даљем тексту: Правила) ће, по
добијању сагласности министра финансија, бити објављена у дневном листу „Вечерње
Новости” 15 дана пре почетка наградне игре, које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије.
2. Узимање учешћа у овој игри подразумева познавање и придржавање правила која
ће бити јавно објављена.

Члан 6.
Опис и механизам наградне игре:
1. Учесник треба да купи било који Gillette производ, током периода промотивне
кампање 29.април – 27.мaj 2017. године.
2. Учесник затим треба да пошаље СМС на број 3838 у периоду 29.04.2017. у 00:00
дo 27.05.2017. u 23:59 časova (уобичајена тарифа за мобилне мреже VIP, Telenor, MTS)
уз шифру коју формирају: реч Barcelona, па размак, па број фискалног рачуна којим се
потврђује куповина производа који учествују у промоцији и у периоду наградне игре.
Шифра која се пошаље преко СМС поруке не сме садржати додатне карактере. Поруке
које нису прикладне с' тачке гледишта садржаја неће бити прихваћене. Пример
правилне шифре: „Barcelona xxxx“, где „xxxx“ представља број фискалног рачуна.
3. Слањем такве СМС поруке током периода промоције, учесници могу да освоје 10
ваучера за путовање у Барселону за 2 особе или 60 реплика дресова Фудбалског клуба
Барселона.
4. Учесници у кампањи треба да чувају оригиналне фискалне рачуне јер се путем
њих потврђује куповина производа који учествују у кампањи и валидација награда.
5. Током кампање, за више куповина производа који учествују у кампањи, где је
свака појединачна куповина у складу са чланом 6. тачка 1. описаног у правилнику,
потрошач може са истог телефонског броја да пошаље више СМС порука, при чему
сваки СМС садржи шифру састављену на следећи начин: реч Barcelona, па размак, па
број фискалног рачуна. Ако се на једном фискалном рачуну налази више производа који
учествују у наградној игри, такав рачун се сматра једном куповином, што значи да може
бити послат само један СМС за пријављивање ради учествовања. Забрањено је слати
СМС поруке са истим садржајем са различитих телефонских бројева.
6. Један учесник, који се идентификује преко једног телефонског броја, имена,
адресе и личних идентификационих података може да освоји само једну награду током

целе кампање, без обзира на то колико се пута извуче као добитник са различитим
шифрама.
7. За апликацију преко СМС поруке, учесник ће примити СМС одговор са једном од
следећих порука:
За поштовање правила
-

„Важеће учешће. Сачувајте рачун и у случају добитка бићете обавештени
телефонским путем. Ова регулатива се бесплатно може преузети са страницеwww.pgbalkans.com.”
За непоштовање правила

-

„Неважеће учешће. Овај СМС је већ регистрован или није у складу са датим
форматом! Ова регулатива се бесплатно може преузети са странице
www.pgbalkans.com.”

8. Слањем СМС поруке која садржи шифру у виду: реч Barcelona, па размак, па број
фискалног рачуна, учесник ће аутоматски стећи право на учешће у извлачењу награда,
односно могућност да освоји једну од следећих награда: 10 ваучера за путовање у
Барселону за 2 особе или 60 реплика дресова Фудбалског клуба Барселона. Бројем
фискалног рачуна се потврђује куповина производа који учествују у кампањи у складу са
чланом 6. тачка 1. и да је његов датум у оквиру периода промоције.

Члан 7.
Право учествовања у наградној игри стичу сва пунолетна физичка лица која имају
српско држављанство и пребивалиште у Републици Србији.
Право учешћа у овој наградној игри немају запослени у компанији Nelt Co, Procter &
Gamble, Tako Lako shop, њихови дистрибутери, New Moment агенција за рекламирање
или пак Comtrade компанија која имплементира овај систем, као и остале компаније које
су укључене у промоцију, а право учешћа немају ни чланови уже фамилије свих
наведених (децa/родитељи, браћа/сестре, супруг/супруга).
Члан 8.

Наградни фонд игре чине следеће награде:

ОПИС

КОЛИЧИНА

ЦЕНА
РСД/КОМ.

ЦЕНА РСД
ТОТАЛ нето

ЦЕНА РСД
ТОТАЛ
бруто

Ваучер за путовање у
Барселону - укључује:
повратну авионску карту за
2 особе, хотелски смештај
за 2 особе у двокреветним
собама на бази 2 ноћења са
доручком у хотелу са 3*

10x2

94.875,00

948.750,00

948.750,00

Реплика дреса Фудбалског
клуба Барселона

60

7.300,00

438.000,00

525.600,00

ТОТАЛ

1.474.350,00

* Ваучер за путовање се може искористити у октобру 2017.године.

У овој кампањи доделиће се укупно 70 награда у целокупној вредности од 1.474.350,00
рсд.

Члан 9.
1. На крају целе кампање обавиће се извлачење награда које ће се додељивати
добитницима на следећи начин:

Датум
извлачења

Брoj
добитника
ваучера
за
путовања

Брoj добитника
реплика дресова
Фудбалског клуба
Барселона

28.05.2017.

10

60

Начин извлачења резерви:

Датум
извлачења

Брoj
резервних
добитника
ваучера
за
путовања

Брoj резервних
добитника реплика
дресова Фудбалског
клуба Барселона

28.05.2017.

5

25

2. Свако извлачење награде обавиће се електронски методом случајног избора,
уз присуство 3 члана жирија из свих СМС порука примљених током периода промоције
и усагласиће се са условима за валидност изнесеним у члану 6. тачка 1. Прво се
извлаче добитници за обе врсте награда, а одмах потом и резерве за сваку од њих.
3. С добитницима ће бити ступљено у контакт преко телефона у оквиру 3 радна
дана од датума кад се прогласе добитницима како би се верификовала усаглашеност
са условима за валидацију у складу са чланом 6. тачка 2. и они ће бити обавештени о
начину на који ће им се уручити награда. У случају да са добитницима није могуће
ступити у контакт у оквиру 3 радна дана од њиховог проглашења за победнике,
Приређивач има право да искористи резерве и да започне њихов процес валидације.
Ако нико у оквиру резерви није важећи или услови за њихову валидацију нису
испуњени, тада ће се награде прогласити недодељеним.
4. Награде ће да се испоруче тако што ће добитник потписати званични извештај о
примопредаји коју омогући Приређивач, а у ком се помињу сви услови које је потребно
испунити око начина преузимања робних награда.
5. У случају да испоруку награде није могуће постићи из разлога за које сноси
одговорност добитник (није могуће ступити у контакт с њима након што су проглашени
важећим), биће контактиране резерве по редоследу њиховог извлачења.
6. Приређивач задржава право да позове резерве, по редоследу извлачења, у
случају кад Приређивач има основане разлоге да сматра да је извучени
добитник/добитница прекршио/прекршила услове и одредбе ове регулативе, он/она
одбија награду, с њим/њом не може да се ступи у контакт у оквиру рока установљеног
за предају награде или њега/њу није могуће валидирати као добитника.
Члан 10.
1. Једна награда подразумева ваучер за путовање у Барселону за 2 особе или
реплику дреса Фудбалског клуба Барселона.
2. Ваучер за путовање се може искористити у октобру 2017.године.

3. Награду додељује Приређивач и она не може да се промени нити може да се
додели противвредност награде у новцу. Награде јемчи Приређивач.
4. Све обавезе приређивача према добитницима награда престају у тренутку
преузимања награде од стране добитника.
Члан 11.
Лични подаци :
1. Приређивач наградне игре се обавезује да ће, у складу са Законом о заштити
података о личности, са посебном пажњом водити рачуна о личним подацима учесника
у овој наградној игри.
2. Учешћем у наградној игри учесници потврђују познавање одредби овог званичног
правилника и изражавају своје слагање са њима.
3. Права учесника су загарантована Законом о заштити података о личности (Сл.
гласник РС 97/2008), а нарочито следећа права:
- право на увид у податке;
- право на измену података;
- право на обавештење о чињеници прикупљања података;
- право на жалбу.
4. Запослени код Приређивача као и сва повезана лица дужни су да следеће податке
чувају као пословну тајну:
- о учесницима (броју, идентитету, осталим личним подацима);
- о механизму организовања наградне игре.
Напред наведене податке Приређивач може саопштити трећим лицима само на начин
одређен законом.

-

5. Учешћем у наградној игри добитници награда су сагласни да се њихово име,
адреса становања и ЈМБГ, у складу обавезом Приређивача на основу Закона о играма
на срећу и Правилника о начину вођења базе података о лицима која су остварила
добитак код приређивача игара на срећу (Сл. гласник РС 14/2007):
доставе Министарству финансија – Пореској управи, Сектор за мењачке и девизне
послове и игре на срећу,
чувају у архиви приређивача.
као и да се њихово име и место пребивалишта у законском року објаве у јавном
гласилу.
6. Учешћем у наградној игри учесници су сагласни са тим да њихови подаци буду
унети у базу података Приређивача, која се креира за време наградне игре и да се они
неће користити у остале сврхе.

Члан 12.
Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на
срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Члан 13.
По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Пореску
управу, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу, о резултатима игре у
складу са чланом 92. Закона о играма на срећу, са подацима о добитницима (име и
презиме, адреса и ЈМБГ)
Члан 14.
Наградна игра може бити прекинута само у случају више силе или прилика на које
приређивач не може утицати, али не пре него што о томе обавести јавност преко сајта
www.pgbalkans.com и у дневном листу „Вечерње Новости”.
Члан 15.
У случају спора између Приређивача и учесника настојаће се да се исти реши
мирним путем, у супротном надлежан је Први основни суд у Београду.

Члан 16.
Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

Београд, 27.03.2017. године

ПРИРЕЂИВАЧ
_____________________________
Tako Lako Shop d.о.о
Марко Илић, директор

