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DOBRODELNA AKTIVNOST »ENA KARTICA, DVOJNO VESELJE« 

 

1. ČLEN: ORGANIZATOR  

Organizator dobrodelne aktivnosti je Supernova marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Organizator skupaj s so-organizatorjem (AV studio d.o.o.) 

izvede dobrodelno aktivnost in po zaključku poskrbi za nakazilo zbranih sredstev. 

2. ČLEN: TRAJANJE IN NAMEN 

Dobrodelna aktivnost poteka od 19. 6. do 31. 8. 2020 na spletni strani www.supernova-kartica.si. 

Namen aktivnosti je promocija nove Darilne kartice Supernova in spletnega nakupa le-te ter obenem 

spodbuda za zbiranje donacije, ki jo bo Supernova Marketing d.o.o. podarila v dobrodelne namene. 

3. ČLEN: PREDSTAVITEV DOBRODELNE AKTIVNOSTI 

Dobrodelna aktivnost »Ena kartica, dvojno veselje« se izvaja na spletni strani www.supernova-

kartica.si. Vsak posameznik (fizična oseba), ki v času od 17. 6. do 31. 8. 2020 opravi nakup Darilne 

kartice Supernova prek navedene spletne strani, s svojim nakupom poveča dobrodelni sklad, ki ga 

Supernova Marketing d.o.o. ob koncu aktivnosti podari izbrani neprofitni organizaciji. Posameznikov 

doprinos je nakup Darilne kartice Supernova v vrednosti med 10 € in 300 €. Posamezniku za 

sodelovanje v dobrodelni aktivnosti ni treba doplačati dodatne vsote ali kakorkoli drugače finančno 

prispevati. Cena nakupa darilne kartice je enaka vrednosti na kartici in morebitnih doplačil vezanih na 

izdelavo in pošiljanje darilne kartice.  

Skupni znesek zbranih sredstev do določenega trenutka se prikazuje na prikazovalniku zbranih 

sredstev na pristajalni strani www.supernova-kartica.si. Vsak nakup darilne kartice doprinese k 

polnjenju sklada donacije, skladno z zapisanimi mejniki v 4. členu tega dokumenta. 

4. ČLEN: MEJNIKI DONACIJE 

Zbiranje donacije zaznamujejo trije mejniki. 

1. 25 prodanih Darilnih kartic Supernova fizičnim osebam preko spletne strani www.superonva-

kartica.si: 1.500 € donacije 

2. 50 prodanih Darilnih kartic Supernova fizičnim osebam preko spletne strani www.superonva-

kartica.si: 1.500 € donacije (skupaj 3.000 €) 

3. 100 prodanih Darilnih kartic Supernova fizičnim osebam preko spletne strani 

www.superonva-kartica.si: 1.500 € donacije (skupaj 4.500 €) 

Najvišja skupna vrednost donacije je 4.500 €, ki se ob koncu aktivnosti podeli spodaj navedeni 

neprofitni organizaciji. Tudi če se v definiranem obdobju proda prek spletnega mesta več Darilnih 

kartic Supernova, se donacija ne zviša od najvišje skupne vrednosti (4.500 €).  
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V doseganje posameznega mejnika se šteje vsak nakup Darilne kartice Supernova prek spletne strani 

www.supernova-kartica.si s strani fizične osebe (pravne osebe so izvzete). Nakupi, opravljeni na 

prodajnih mestih v izbranih nakupovalnih centrih Supernova, niso vključeni v dobrodelno aktivnost. 

5. ČLEN: PREJEMNIK DONACIJE 

Finančna donacija se ob koncu aktivnosti podari Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Namen donacije 

je pomoč družinam, ki jih je epidemija COVID-19 in povezana gospodarska situacija najbolj prizadela. 

Organizator nakaže finančno donacijo prejemniku v enkratnem znesku, najkasneje v roku 30 dni od 

zaključene aktivnosti. Prejemnik donacije nato sam, po lastni presoji, prerazporedi sredstva končnim 

prejemnikom. 

6. ČLEN: KONČNE DOLOČBE 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev dobrodelne aktivnosti, če tako 

zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

O vseh spremembah in novostih dobrodelne aktivnosti bo organizator udeležence sproti obveščal z 

objavami na spletni strani. 

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo dobrodelna aktivnost 

korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere 

organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove 

dobrodelno aktivnost. O tem mora obvestiti javnost. V takšnem primeru ne odgovarja za nastalo 

škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z dobrodelno aktivnostjo oziroma uporabo 

pravil je dokončna in velja za vse udeležence. 

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z 

aktivnostjo, ki je predmet tega pravilnika. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro 

lahko naslovite na elektronski naslov: info@qlandia.si  

 

Ljubljana, 15. 6. 2020 

Supernova marketing d. o. o. 
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