
PRAVILA NAGRADNE IGRE – NAGRAJUJEMO AKTIVNA PODJETJA! 

 Objava nagradne igre dne 13. 9. 2018. 

 Nagradna igra poteka od objave, dne 13.9. 2018 do vključno 20. septembra  2018. Sodelujte 

lahko zaposleni v podjetjih in si z malo sreče pridobite 1 x 30 minutni aktivni odmor za vaše 

zaposlene.  

Nagradna igra - nagrajujemo Aktivna podjetja bo potekala do vključno 20.9.2018. Z žrebom 

bomo prijavljenim podjetjem oz. zaposlenim podelili 1 x 30-min aktivni odmor. Prijavite se 

lahko na povezavi e-sporočila nagradne igre: PRIJAVA - AKTIVNI ODMOR ali FB strani 

Zdravju prijazna organizacija ali s prijavo na e-novice ZPO. 

NOVO - Nagradno igro podaljšujemo do vključno 23. septembra 2018. Žrebanje bo 

potekalo 24. septembra v prostorih Športne unije Slovenije. 

 

Kako lahko sodelujete v nagradni igri? 

 

1. Enostavno: v KOMENTAR pod objavo o nagradni igri na Facebook strani Zdravju 

prijazna organizacija vpišete ime podjetja in zakaj bi želeli aktivni odmor za vaše 

zaposlene. 

2. Všečkaj facebook stran Zdravju prijazna organizacija. 

3. Prijavite se lahko tudi preko elektronske pošte objavljene v e-mail objavi nagradne igre 

dne 13.9.2018  PRIJAVA - AKTIVNI ODMOR. 

4. Prijavite se na e-novice Zdravju prijazna organizacija. 

5. Če ste mnenja, da bi katerega od vaših kolegov iz drugih podjetij zanimala nagradna igra, 

mu lahko delite objavo.  

 

Kako bomo določili nagrajenca? 

 

1. Nagrajenca bo določil žreb, ki bo potekal 21.09.2018 v prostorih Športne unije 

Slovenije (vsak, ki bo podal ustrezen komentar pod to objavo z imenom podjetja ali 

se prijavil preko elektronske pošte v sporočilu o nagradni igri ali  se prijavil na e-

novice, bo prišel v boben za žrebanje; žreb in nagrajenca bomo objavili na facebook 

strani Zdravju prijazna organizacija in po elektronski pošti). 

2. Nagrajeno podjetje bo označeno v objavi ter obveščeno preko zasebnega 

https://www.facebook.com/pg/zdravjuprijaznopodjetje/posts/?ref=page_internal
https://zdravjuprijaznaorganizacija.us12.list-manage.com/subscribe?u=f6541a5994657e5d63867a1be&id=25afbc1bc3
https://zdravjuprijaznaorganizacija.us12.list-manage.com/subscribe?u=f6541a5994657e5d63867a1be&id=25afbc1bc3


sporočila. 

3. O terminu izvedbe Aktivnega odmora se bomo dogovorili preko zasebnega 

sporočila kontaktne osebe. 

Pravila nagradne igre: 

 

1. Veljajo samo komentarji na objavi za nagradno igro na Facebook strani Zdravju prijazna 

organizacija in sporočila preko elektronske pošte. 

2. Enega nagrajenca (podjetje) bo določil žreb. Nagrada: izvedba 30-minutnega aktivnega 

odmora pod strokovnim vodstvom kineziologa. O prejeti nagradi bomo izžrebano podjetje 

obvestili po elektronski pošti in FB strani. 

3. Všečkanje FB strani Zdravju prijazna organizacija, prijava na e-novice ali preko elektronske 

pošte ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 


