На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/2020) и
Правилнику о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени
гласник РС“ 152/2020) као и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за
добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и у начину
извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама („Службени гласник РС“
152/2020) и Одлуке директора о приређивању наградне игре под називом “Заиграј до
среће“ од дана 18.05.2021. године „ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО
БЕОГРАД“, доноси:
ПРАВИЛА
НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА
"Заиграј до среће"
Члан 1.
Приређивач
Приређивач наградне игре је „ИНДУСТРИЈА СМРЗНУТЕ ХРАНЕ ФРИКОМ ДОО БЕОГРАД“
Зрењанински пут бб, Београд, ПИБ: 100003092, матични број: 07042728 (у даљем
тексту: “Приређивач”).
Наградна игра се приређује на основу Одлуке директора о приређивању наградне игре
под називом “Заиграј до среће“ бр. 2863 од 18.05.2021. године.
Члан 2.
Врста наградне игре
Наградна игра је по врсти наградна игра у роби и услугама.
Члан 3.
Званични назив наградне игре
Назив наградне игре је " Заиграј до среће“.
Члан 4.
Право и место учешћа
Право учешћа у наградној игри имају сва пунолетна физичка лица - држављани и/или
резиденти Републике Србије, осим запослених лица код Приређивача и свих повезаних
правних лица као или било којег другог правног субјекта који учествује у
организовању ове наградне игре, као и чланова уже породице ових лица, родитеља,
деце и брачних другова.
Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе
наведених чињеница.
Члан 5.
Производи приређивача који учествују у наградној игри
У наградној игри учествују следећи сладоледи који су производ Приређивача: Моја
кравица штапић, King by Maximo бисквит, чоколада-лешник корнет, King by Maximo
јогурт – шумско воће корнет, King by Maximo Extra Malina Cake корнет, King чоколадаванила корнет, King јогурт – шумско воће корнет, King Malina cake корнет, Kornet

јагода-ванила 120ml, Kornet чоколада 120ml, Kornet ванила 120ml, Plazma kocka
корнет, Кapri корнет, KING Double штапић, King classic 30% мање шећера штапић, KING
Јагода (KING Seduction) штапић, KING Chocolate Obsession штапић, KING Extra Panna
Cottа malina штапић, KING Experience штапић, KING Ruby штапић, Sandwich, Plazma
Sandwich, Macho Sandwich, Calipso наранџа туба, Cedevita туба, Бла-бла јагода чашица,
Бла-бла чоколада чашица, KING чашица карамел, KING чашица пистаћи, KING чашица
чоколада, KING чашица ванила, Plazma чашица, Руменко штапић, Чоко-моко штапић,
Лени штапић, Шаренко штапић, Снешко штапић, Рум-коктел штапић, Цмок штапић,
Kapri штапић, Kapri Grande Amore штапић, Coco штапић, Duo штапић, Fruits штапић,
Plazma Grande штапић, Контики штапић, Bumm чоколада штапић, Bumm ванила
штапић, Macho чоколада штапић, Macho бела чоколада штапић, Macho бадем-карамел
штапић, Lino Lada штапић, Kрцкава тортица чашица, Лаганица тортица чашица (у
даљем тексту: „Сладоледи“).
Члан 6.
Трајање наградне игре
Наградна игра се организује за подручје целе територије Републике Србије осим
територије АП Косово и Метохија у свим трговинским радњама, као и на свим уличним
продајним местима сладоледа Приређивача у периоду од 21.06.2021. године у 00:01
часова до 26.07.2021. године у 23:59 часова (у даљем тексту: „Период трајања
наградне игре“), с тим да учесници могу слати пријаве најкасније до
25.7.2021.године у 23:59 часова. Да не буде забуне, период у којем учесници могу
слати пријаве је 21.06.2021.године у 00:01 часова до 25.7.2021.године у 23:59 часова
(у даљем тексту: „Период учествовања“).
Члан 7.
Правила за учешће у наградној игри
Сваки потрошач куповином у трговинским радњама, као и на свим уличним продајним
местима сладоледа Приређивача на територији Републике Србије осим територије АП
Косово и Метохија, минимум два Сладоледа у Периоду учествовања, а најкасније до
25.7.2021. до 23:59 часова, стиче основ за учешће у Наградној игри. По извршеној
куповини минимум два Сладоледа у трговинским радњама учесник добија фискални
рачун на коме се налази број исечка фискалног рачуна - БИ број. По извршеној
куповини минимум два Сладоледа на уличним продајним местима сладоледа
Приређивача учесник добија купон на коме се налази број – број купона. Тачније,
приликом куповине Сладоледа на уличним продајним местима учесник стиче право на
по један купон на свака два купљена Сладоледа. Број купона се налази скривен на
самом купону. Ради учествовања у наградној игри, а у зависности од тога да ли је
Сладоледе учесник купио у трговинској радњи или на уличним продајним местима
сладоледа Приређивача, учесник треба да пријави БИ број са фискалног рачуна на ком
рачуну се налазе минимум два Сладоледа, или број купона, а који фискални рачун,
односно купон је издат током Периода учествовања (у даљем тексту БИ број са
фискалног рачуна или Број купона: „Код“) на предвиђене начине описане у овим
Правилима.
Учесник који у једној куповини купи минимум два Сладоледа (који се налазе на истом
рачуну односно куповином којих је учесник добио купон) има право на слање једне
пријаве по фискалном рачуну, односно по купону.

Исправна пријава је она пријава која садржи Код и која је извршена путем СМС поруке
или путем интернет обрасца на страници www.frikomsladoled.rs, која је примљена у
периоду од 21.06.2021. од 00:01 часова закључно са 25.07.2021. најкасније до 23:59
часова (у даљем тексту: „Пријава“) и као таква учествује у извлачењу за дневне и
недељне награде сходно условима описаним у овим Правилима.
Циљ наградне игре јесте да потрошачи путем слања Кодова на начин дефинисан у овим
Правилима постају потенцијални добитници неке од предвиђених награда.
Наградна игра
Приређивач.
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Пријава се врши на следећи начин:
•
Слањем СМС поруке на број 5007 следећег садржаја: FRIKOM(размак)БИ број
исечка фискалног рачуна (који је издат искључиво у Периоду учествовања) на ком се
налази минимум два Сладоледа, уколико је учесник Сладоледе купио у трговинској
радњи, односно слањем СМС поруке на број 5007 следећег садржаја: FRIKOM(размак)
број купона (који је издат искључиво у Периоду учествовања), уколико је учесник
Сладоледе купио на уличним продајним местима.
У оба случаја слањем Пријаве путем СМС поруке учесник се саглашава са свим
условима наградне игре дефинисаним у овим Правилима.
Или
•
Путем интернет обрасца на страници www.frikomsladoled.rs где је потребно
уписати следеће податке: БИ број исечка фискалног рачуна (који је издат искључиво у
Периоду учествовања) на ком се налази минимум два Сладоледа и број мобилног
телефона уколико је учесник Сладоледе купио у трговинској радњи, односно путем
интернет обрасца на страници www.frikomsladoled.rs, где је потребно уписати следеће
податке: Број купона (који је издат искључиво у Периоду учествовања) и број
мобилног телефона, уколико је учесник Сладоледе купио на уличним продајним
местима.
У оба случаја слањем Пријаве путем интернет обрасца учесник се саглашава са свим
условима наградне игре дефинисаним у овим Правилима.
Фискални рачун који испуњава услове учествовања у наградној игри и чији БИ број је
пријављен смс поруком или интернет обрасцем, учесник је у обавези да сачува до
момента уручења награде, уколико је БИ број фискалног рачуна извучен као добитни.
Купон који испуњава услове учествовања у наградној игри и чији број је пријављен смс
поруком или интернет обрасцем, учесник је у обавези да сачува до момента уручења
награде, уколико је број купона извучен као добитни.
Учесник чији је Код примљен путем СМС поруке или путем интернет обрасца добиће
повратну поруку о статусу његове пријаве, чији садржај ће зависити од тога да ли је
пријава исправна и да ли је Код који је послат већ искоришћен.
Цена СМС поруке која ће бити наплаћена учеснику за слање Пријаве за МТС мрежу
износи 3,60 динара са укљученим ПДВ-ом, за Теленор мрежу 3,60 динара са
укљученим ПДВ-ом, за A1 мрежу 3,60 динара са укљученим ПДВ-ом.
Оператери мобилне телефоније, сходно својој комерцијалној политици, задржавају
право на промену стандардне цене СМС поруке која се тарифира за крајњег корисника

и Приређивач не може сносити одговорност за евентуалне промене цена од стране
оператера мобилне телефоније. Пријава путем интернет странице је бесплатна.
Пријава путем интернет обрасца не може да се комплетира уколико поред пријаве у
одговарајућем формату учесник не остави и број мобилног телефона који служи за
његову идентификацију, као и сагласност да учесник прихвата услове наградне игре
дефинисане овим Правилима. Учесници су сами одговорни да осигурају да број
мобилног телефона који региструју путем интернет обрасца буде исправан, те
Приређивач не сноси никакву одговорност у случају да је дошло до грешке током
регистровања броја услед чега награда не може бити додељена, уручена или слично.
У оба случаја, корисници добијају информацију да сачувају фискални исечак – рачун
на којем се налази минимум два Сладоледа, односно купон, (који фискални рачун,
односно купон је издат искључиво у Периоду учествовања).
Пријаве неће бити важеће ако се обаве онлајн коришћењем метода које генеришу
скриптови, макрои или коришћењем аутоматизованих уређаја, односно на било који
недозвољен начин. Приређивач задржава право да провери пуноважност пријаве и да
не узме у разматрање оне за које утврди да су обављене коришћењем било којих
аутоматизованих техника за пријаву.
Коришћење било какве врсте компјутерског кода, вируса или било чега што може
ометати, онемогућити, нанети штету, или представљати злоупотребу је забрањено и
доводи до дисквалификације из Наградне игре.
Лица која су дала нетачне или туђе податке искључиво одговарају за такву
злоупотребу података и биће дисквалфикована од стране Приређивача.
Право на награду и могућност стицања својства добитника стиче сваки пунолетни
учесник чија валидна пријава буде примљена у Периоду учествовања. Све валидне
примљене пријаве путем СМС-а и интернет странице улазе у централну базу података.
Један број мобилног телефона може учествовати у наградној игри неограниченим
бројем СМС пријава и Пријава путем интернет странице, али са валидном Пријавом
различитих Кодова и може бити добитник једне дневне награде или/и једне недељне
награде.
Број мобилног телефона који је дат у Пријави и чији Код је једном извучен као добитни
за дневну награду, не учествује више у извлачењу дневних награда током трајања
наградне игре. Али број мобилног телефона који је дат у Пријави и чији Код је извучен
као добитни дневне награде, учествује у даљем извлачењу за недељну награду.
Број мобилног телефона који је дат у Пријави и чији Код је једном извучен као добитни
за недељну награду, не учествује више у извлачењу недељних награда током трајања
наградне игре.
Сваки поједини Код може бити искоришћен само једном. У случају да Код са истом
нумеричком ознаком буде поновно пријављен са истог или другог броја мобилног
телефона, та ће Пријава бити проглашена неважећом и неће се узети у обзир приликом
извлачења награда.
За све информације о наградној игри заинтересовани учесници се могу информисати
бесплатним позивом телефонског броја контакт центра 0800/30-30-30, сваким радним
даном (понедељак – петак) од 8.00-16.00 сати и суботом од 9.00-15.00 сати, почев од
21.06.2021. године.

Члан 8.
Награде и наградни фонд
У наградној игри, следеће робне награде, са следећом спецификацијом и вредношћу у
динарима, биће додељене добитницима наградне игре:

Врсте награде

Дневна
награда

Недељна
награда

Недељна
награда

Недељна
награда

Назив награде
Мобилни телефон
марке iPhone Apple
Smart
premium
MGJ63SE/A
Путничко
возило
марке FIAT tip 500
1.0
BSG
Hybrid
70ks Dolcevita боја
бордо металик
Путничко
возило
марке FIAT tip 500
1.0
BSG
Hybrid
70ks Dolcevita боја
Pink puder
Путничко
возило
марке FIAT tip 500
1.0
BSG
Hybrid
70ks Dolcevita боја
Bi-Colore belo/siva

Број
награда

Појединачна
вредност
награде
са
урачунатим
ПДВ-ом

Укупна
вредност
награда
са
урачунатим
ПДВ-ом

35

108.490,00
дин.

3.797.150,00
дин.

1

1.596.205,52
дин.

1.596.205,52
дин.

2

1.596.205,52
дин.

3.192.411,04
дин.

2

1.612.667,30
дин.

3.225.334,60
дин.

Укупна вредност наградног фонда

11.811.101,20
дин.

Вредност недељне награде Путничко возило марке FIAT tip 500 1,0 BSG Hybrid 70ks
Dolcevita боја бордо металик је 13.575 ЕУР (са ПДВ), односно по средњем курсу НБС на
дан 20.05.2021.године (који износи 117,5842 дин) 1.596.205,52 дин. (са укљученим
ПДВ).
Вредност недељне награде Путничко возило марке FIAT tip 500 1,0 BSG Hybrid 70ks
Dolcevita боја Pink puder је 13.575 ЕУР (са ПДВ), односно по средњем курсу НБС на дан
20.05.2021.године (који износи 117,5842 дин) 1.596.205,52 дин. (са укљученим ПДВ).
Вредност недељне награде Путничко возило марке FIAT tip 500 1,0 BSG Hybrid 70ks
Dolcevita боја Bi-Colore belo/siva је 13.715 ЕУР (са ПДВ), односно по средњем курсу НБС
на дан 20.05.2021.године (који износи 117,5842 дин) 1.612.667,30 дин. (са укљученим
ПДВ).
Укупна вредност наградног фонда награда износи 11.811.101,20 дин. са урачунатим
ПДВ-ом.
Награде се не могу заменити за новац нити друге награде.

Члан 9.
Извлачење награда
Извлачење награда се обавља сваког дана у Периоду трајања наградне игре, почевши
од 22.06.2021.године, закључно са 26.7.2021.године, аутоматски, путем софтвера,
методом случајног одабира, из базе свих валидних примљених Кодова путем смс
поруке или путем интернет обрасца, а све у складу са начином дефинисаним овим
Правилима.
Без обзира на канал који корисник изабере за Пријаву (пријава путем СМС поруке или
пријава путем wеб странице) све Пријаве се у реалном времену уписују у јединствену
базу. Приликом уписа врши се упоређивање кључних параметара Пријаве (кориснички
број мобилног телефона, БИ број односно број купона) како би се онемогућило
дуплирање јединствених Пријава.
Софтвер добитнике бира из јединствене базе свих валидних примљених Пријава у
одређено време (дневне и недељне награде), методом случајног одабира (све пријаве
имају исту шансу за одабир), према дефинисаним ограничењима (у дневном извлачењу
учествују само Пријаве примљене у оквиру једног дана, односно у недељном
извлачењу учествују само Пријаве примљене у оквиру једне недеље, а све према
условима садржаним у овим Правилима).
За регуларно спровођење наградне игре одговорна је трочлана комисија именована од
стране Приређивача.
Дневне награде се извлаче сваког дана у Периоду трајања наградне игре, тачније у
периоду од 22.06.2021.године закључно са 26.7.2021.године у 12:00 часова (у даљем
тексту: „Период извлачења награда“). Сваког дана током Периода извлачења
награда у 12:00 часова биће извучена једна дневна награда, и то мобилни телефон
марке iPhone Apple Smart premium MGJ63SE/A.
Прва дневна награда биће извучена 22.06.2021. у 12:00 часова а последња дневна
награда биће извучена 26.07.2021. године у 12:00 часова. У извлачењу дневних
награда учествују све успешно пријављене валидне Пријаве које су примљене
претходног дана у односу на дан извлачења, у периоду од 00:01-23:59 часова и које
Пријаве претходно нису извучене као добитне.
Број мобилног телефона који је дат у Пријави и чији Код је једном извучен као добитни
за дневну награду, не учествује више у извлачењу дневних награда током трајања
наградне игре.
За сваку извучену дневну награду биће извучена и два резервна добитника.
Недељне награде се извлаче сваког понедељка у Периоду извлачења награда, у 12:00
часова, тачније недељне награде се извлаче 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021,
19.07.2021. и 26.07.2021.године. Сваког од набројаних датума биће извучене следеће
недељне награде и то: 28.06.2021.год. биће извучено једно путничко возило марке
FIAT tip 500 1.0 BSG Hybrid 70ks Dolcevita боја бордо металик, дана 05.07.2021. и
12.07.2021.год. биће извучено по једно путничко возило марке FIAT tip 500 1.0 BSG
Hybrid 70ks Dolcevita боја Pink puder, и дана 19.07.2021. и 26.07.2021.год. биће
извучено по једно путничко возило марке FIAT tip 500 1.0 BSG Hybrid 70ks Dolcevita
боја Bi-Colore belo/siva.

Прва недељна награда биће извучена 28.06.2021. у 12:00 часова а последња недељна
награда биће извучена 26.07.2021. године у 12:00 часова. У извлачењу недељних
награда учествују све успешно пријављене валидне Пријаве које су примљене
претходне седмице у односу на седмицу извлачења, у периоду од понедељка у 00:01
до недеље у 23:59 часова и које Пријаве претходно нису извучене као добитне. Број
мобилног телефона који је дат у Пријави и чији Код је једном извучен као добитни за
недељну награду, не учествује више у извлачењу недељних награда током трајања
наградне игре.
За сваку извучену недељну награду биће извучена и два резервна добитника.
Објава добитника ће се вршити на званичној интернет страници www.frikomsladoled.rs.
Oбјављиваће се бројеви телефона из добитних пријава, са скривене 3 задње цифре, у
року од 48 часова од сваког извлачења, а коначна листа добитника биће објављена у
року од 25 дана од истека Периода трајања наградне игре.
Члан 10.
Преузимање награда
У случају добитка, добитници ће бити позвани телефоном од стране контакт центра
Приређивача, ради идентификације и договора око преузимања награда, у року од 7
дана од дана извлачења.
Добитник награде је особа која се јави на број мобилног телефона који је извучен и
остави податке оператеру контакт центра који их је контактирао: име и презиме,
адресу становања, град и општину, и притом не мора бити регистровани власник броја
мобилног телефона са којег је послат СМС или броја мобилног телефона који је уписан
приликом пријављивања на интернет страници.
Оператер контакт центра је дужан да тражи сагласност особа које се јаве приликом
узимања података који служе искључиво за идентификацију добитника награда.
Оператер контакт центра Приређивача ће проверити, приликом првог телефонског
позива, да ли добитник има испуњене услове за учествовање у наградној игри, у
зависности од тога да ли је учесник Сладоледе купио у трговинској радњи или на
уличним продајним местима а како је горе дефинисано а то су: да ли има сачуван
фискални рачун чији БИ број је пријавио путем смс-а или интернет обрасца а који је
извучен као добитни, односно купон чији број је пријавио путем смс-а или интернет
обрасца, а који је извучен као добитни, да ли је фискални рачун односно купон издат у
току Периода учествовања, а све како је у даљем тексту Правила наведено за сваку
врсту награде, као и да ли се на фискалном рачуну налази минимум два Сладоледа.
Уколико ови услови нису испуњени, добитник нема право на награду и он исту више не
може потраживати од Приређивача. Оператер контакт центра ће у овом случају као
потенцијалног добитника позвати првог резервног добитника који је извучен приликом
извлачења награда а ради утврђивања да ли резервни добитник има испуњене услове
за учествовање у наградној игри, а како је горе дефинисано.
Уколико ни први резервни добитник не испуни наведене услове, оператер контакт
центра ће као потенцијалног добитника позвати другог резервног добитника који је
извучен приликом извлачења награда а ради утврђивања да ли други резервни
добитник има испуњене услове за учествовање у наградној игри, а како је горе
дефинисано.
Уколико ни други резервни добитник не испуни наведене услове, Приређивач задржава
право да награду не додели.

Дневне награде ће бити достављене на адресу становања коју добитник пријави као
валидну приликом пријаве података контакт центру Приређивача. Трошак достављања
награда сноси Приређивач. Сматра се да је награда уручена добитнику од оног момента
када је Приређивач преда добитнику на адреси коју је добитник навео као валидну.
Недељне награде ће бити уручене добитнику у продајном салону Ауто куће Компресор
сервис, ремонт и промет ДОО Београд у улици Жоржа Клемансоа 19 у Београду.
Награде ће бити достављене, тј. уручене најкасније у временском периоду од 30 дана
од завршетка наградне игре.
При уручивању дневних награда биће утврђен идентитет добитника који је дужан да
поднесе на увид оригинал личну карту. Добитник је дужан да поднесе на увид и
оригинал фискални рачун, односно купон, у зависности од тога да ли је Сладоледе
купио у трговинској радњи или на уличним продајним местима, односно добитник који
је Сладоледе купио у трговинској радњи, дужан је да поднесе на увид фискални рачун
који је издат искључиво у Периоду учествовања и који је примљен претходног дана
најкасније до 23:59 часова у односу на дан извлачења и на коме се налази БИ број
исечка фискалног рачуна који је добитни и минимум два Сладоледа, односно добитник
који је сладоледе купио на уличним продајним местима, дужан је да поднесе на увид
купон који је издат искључиво у Периоду учествовања и који је примљен претходног
дана најкасније до 23:59 часова у односу на дан извлачења и на коме се налази број
купона који је добитни. Добитник је дужан да преда копију рачуна односно купона или
оригинал особи која у име Приређивача буде уручивала награду.
При уручивању недељних награда биће утврђен идентитет добитника који је дужан да
поднесе на увид оригинал личну карту. Добитник је дужан да поднесе на увид и
оригинал фискални рачун односно купон, у зависности од тога да ли је учесник
Сладоледе купио у трговинској радњи или на уличним продајним местима, односно
добитник који је Сладоледе купио у трговинској радњи, дужан је да поднесе на увид
фискални рачун који је издат искључиво у Периоду учествовања и који је примљен
претходне седмице у односу на седмицу у којој је награда извучена, у периоду од
понедељка у 00:01 до недеље у 23:59 часова и на коме се налази БИ број исечка
фискалног рачуна који је добитни и минимум два Сладоледа, односно добитник који је
сладоледе купио на уличним продајним местима, дужан је да поднесе на увид купон
који је издат искључиво у Периоду учествовања и који је примљен претходне седмице
у односу на седмицу у којој је награда извучена, у периоду од понедељка у 00:01 до
недеље у 23:59 часова и на коме се налази број купона који је добитни.
Добитник је дужан да преда копију рачуна односно купона или оригинал особи која у
име Приређивача буде уручивала награду.
При уручивању дневне односно недељне награде биће утврђен идентитет добитника
који је дужан да поднесе на увид оригинал личну карту из које ће се узети следећи
подаци: име и презиме, датум и година рођења, адреса пребивалишта и ЈМБГ.
Наведени подаци ће бити коришћени у сврху уручења дневне, односно недељне
награде, као и у случају испуњавања обавеза Приређивача предвиђених Законом о
играма на срећу.
При преузимању дневне односно недељне награде добитник ће потписати изјаву о
преузимању награде и по потреби посебан уговор, чиме престају све даље обавезе
Приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима
РС.

Уколико се добитник неке од награда не одазове позиву контакт центра Приређивача у
року од 7 дана од дана извлачења, исти губи својство добитника и нема право на
награду и више је не може потраживати од Приређивача. У том случају, Приређивач ће
позвати првог резервног добитника који је извучен приликом извлачења награда.
Уколико се ни први резервни добтиник не одазове позиву Приређивача у року од 7
дана од када га је Приређивач контактирао, или уколико Приређивач утврди да исти не
испуњава услове за учествовање у наградној игри, исти губи право на награду и више
је не може потраживати од Приређивача, а Приређивач ће одмах позвати другог
резервног добитника који је извучен приликом извлачења награда .У случају да се ни
други резервни добитник не одазове позиву Приређивача у року од 7 дана од када га је
контакт центар Приређивача контактирао, или уколико Приређивач утврди да исти не
испуњава услове за учествовање у наградној игри, исти губи право на награду и више
је не може потраживати од Приређивача, а Приређивач у том случају задржава право
да награду не додели.
Уколико награда не буде уручена кривицом добитника (или резервних добитника) у
року од 25 дана од дана када је контакт центар Приређивача контактирао добитника
(или резервног добитника), исти нема право на награду и више је не може потраживати
од Приређивача.
О исходу извлачења води се записник који мора садржати: место и време извлачења,
датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена
правила наградне игре, имена и презимена председника и чланова комисије, начин
извлачења добитника, име, презиме и место становања, те назив и вредност награде
сваког добитника.
Учествовање у наградној игри се закључује 26.07.2021. године у 23.59 часова.
Списак добитника награда из свих категорија биће објављен на сајту
www.frikomsladoled.rs у року од 25 дана од истека Периода трајања наградне игре.
За награде јемчи Приређивач.
Члан 11.
Одговорност Приређивача
Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре у свему
придржавати наведених Правила и законских прописа. Приређивач гарантује да ће
добитницима доделити награде ближе описане у члану 8, те да исте ни у ком случају не
могу бити замењене за новац нити друге награде.
Члан 12.
Заштита података о личности
У случају награђивања, добитник се саглашава да Приређивач има право да користи
иницијале његовог/њеног имена и презимена и део броја мобилног телефона, а у сврху
јавног објављивања резултата наградне игре. Уколико добитник није сагласан са
поменутом објавом наведених података, исти има право да захтева од Приређивача да
се његови/њени подаци не објаве, или ако су исти већ објављени, да се у том случају
уклоне. Такав захтев добитник може послати Приређивачу на мејл адресу
kontakt@frikomsladoled.rs, а Приређивач ће у том случају поступити по захтеву
добитника тј његове/њене податке неће објавити, а уколико их је објавио, исте ће
уклонити.

Сви
подаци о личности учесника који буду достављени Приређивачу у вези са
наградном игром и уручивањем дневне односно недељне награде, као и у вези са
слањем свих потребних обавештења у вези са наградном игром и наградама, и
испуњавањем обавеза Приређивача предвиђених Законом о играма на срећу
укључујући али се не ограничавајући на име и презиме, е-маил адресу, број телефона,
поштанску адресу, адресу пребивалишта, IP адресу, фотографију, ЈМБГ и сваки други
податак који је учесник својевољно дао Приређивачу (у даљем тексту: “Подаци о
личности”) ће се третирати са највишим стандардима безбедности и поверљивости у
складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије (у даљем тексту:
“Закон”).
Подаци о личности учесника (пуно име и презиме, е-маил адреса, број телефона,
поштанска адреса, адреса пребивалишта, IP адреса, фотографија, ЈМБГ, као и сваки
други податак који је учесник добровољно дао Приређивачу) ће бити прикупљени,
обрађени и коришћени од стране Приређивача за потребе организације и реализације
наградне игре, слања потребних обавештења, као и објављивање добитника на начин
како је у овим Правилима дефинисано.
Приређивач ће Податке о личности искористити и обрађивати на територији Републике
Србије.
Приређивач ће предузети све техничке, кадровске и организационе мере у циљу
заштите Података о личности.
Добитник је обавештен да Приређивач његове Податке о личности може доставити
поштанском и/или било ком другом лицу овлашћеном од стране Приређивача за
доставу и уручење награде ради слања награде, као и за слање потребних обавештења
у вези са наградом.
Приређивач ће Податке о личности обрађивати и чувати пет година. Учесник сагласност
за прикупљање, обраду и коришћење својих података може опозвати у сваком тренутку
и то тако што ће послати писани захтев на адресу Приређивача или на е-маил адресу
kontakt@frikomsladoled.rs, након чега је обрада података о личности недозвољена.
У складу са Законом, учесник има право да у складу са чланом 26. Закона од
Приређивача захтева приступ Подацима о личности, право на исправку или брисање
својих података о личности у складу са чл. 29. и 30. Закона, право на ограничење
обраде у складу са чланом 31. Закона, права на преносивост података у складу са
чланом 36. Закона, као и право на приговор у складу са чланом 37. Закона.
Учесник има право на опозив пристанка у било које време, с тим што опозив пристанка
не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, ако се обрада врши
на основу члана 12. став 1. тачка 1. Закона или на основу члана 17. став 2. тачка 1.
Закона.
Учесник има право да у складу са чланом 82. Закона поднесе притужбу Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ако сматра да је обрада
података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона.
Давање података о личности је обавеза лица на које се подаци односе ради
организовања, спровођења и реализације наградне игре, као и испуњавања законских
обавеза Приређивача због чијег недавања Приређивач наградне игре може да
дисквалификује учесника односно лице које је ускратило давање података о личности
који се на њега односе.

Аутоматизовано доношење одлуке, укључујући профилисање, као било који облик
аутоматизоване обраде који се користи да би се оценило одређено својство личности,
може се применити према учеснику само у изузетним случајевима и под условима и на
начин из члана 38. Закона, као и у складу са сврхом Закона и његовим заштитним
одредбама које се односе на личности чији се подаци штите.
На основу одредаба Закона о заштити података о личности учесници имају право да
захтевају обавештење, стављање на увид и/или копију података који се односе на
учесника и сва права на основу увида (исправка, ажурирање и друго), као и право да
пристанак за обраду опозову у сваком тренутку и то тако што ће послати писани захтев
на адресу Приређивача.
Поред тога, учесници имају право да ограниче обраду података о личности, право на
преносивост података, као и право на приговор. У случају опозива подаци учесника се
бришу и након подношења захтева за опозив учесник губи право на даље учешће у
наградној игри, односно на награду. У случају недозвољене обраде података о
личности, учесници могу да остварују своја права у складу са правним прописима
Републике Србије подношењем притужбе надлежном органу (Поверенику за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности) на обраду података о
личности који се односе на њега/њу.
Члан 13.
Пореске обавезе
Добитници награда немају обавезу плаћања било којих пореза, такси нити других
терета у вези са наградама, нити порез на доходак грађана. Приређивач се обавезује
да, уместо добитника, плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о
порезу на доходак грађана.
Члан 14.
Малолетна и пословно неспособна лица
Малолетно лице не може учествовати у наградној игри. Лице делимично или потпуно
лишено пословне способности, за верификацију добитка и уручење било које награде,
поред стављања на увид личног документа са подацима из одељка о преузимању
награда, неопходно је да буде у присуству законског заступника уз правоваљану
идентификацију овог лица.
Члан 15.
Право измене и прекид наградне игре
Наградна игра може бити прекинута једино у случају више силе, укључујући и
немогућност Приређивача да заврши игру из разлога који стоје ван његове воље. У том
случају Приређивач ће обавестити учеснике о прекиду игре, разлозима за прекид игре
и датуму прекида игре огласом у дневном листу у којем су Правила наградне игре и
објављена. Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед
прекида наградне игре у смислу овог члана.

Члан 16.
Жалбе и рекламације
Све жалбе и рекламације учесници могу да шаљу на адресу kontakt@frikomsladoled.rs,
а о којим жалбама и рекламацијама одлучиваће Приређивач. У случају основаних
жалби Приређивач се обавезује да их у што краћем року отклони и о томе обавести
учеснике наградне игре.
Члан 17.
Обавезујућа правила
Сви учесници су сагласни и обавезани правилима наградне игре која ће бити
објављена у дневном листу.
Учесници аутоматски прихватају ова Правила самим учествовањем у наградној игри.
Члан 18.
Надлежност у случају спора
У случају спора између Приређивача и учесника односно добитника наградне игре
надлежан је суд у Београду.
Члан 19.
Објављивања правила наградне игре
Правила наградне игре биће објављена 8 дана пре отпочињања наградне игре у
дневном листу „Данас“ као средству јавног информисања које се дистрибуира на
подручју целе Републике Србије као и на www.frikomsladoled.rs.
Кратак извод из правила наградне игре биће објављен на промотивном материјалу који
ће бити постављен на продајним местима са којима Приређивач има пословну сарадњу,
као и на уличним продајним местима сладоледа Приређивача.
Правила наградне игре биће депонована код Приређивача.
Свако ко има правни интерес може да тражи копију правила наградне игре о свом
трошку.
Приређивач ће у року од 30 дана по окончању наградне игре обавестити Министарство
финансија Управу за игре на срећу о резултатима наградне игре.
Члан 20.
Ступање на снагу
Ова Правила ступају на снагу даном њиховог доношења, а према трећим лицима даном
јавног објављивања у дневном листу, а након добијања сагласности министра
финансија.
У Београду, 31.5.2021.

