На основу Закона о играма на срећу „Службени гласник РС“
број 18/20 и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за
добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и
услугама и начину извештавања о резултатима наградне игре
„Службени гласник РС“ број 152/20 и Одлуке директора „AWT
INTERNATIONAL“ D.O.O. Београд, од 09.03.2022. године, донета су

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА „ОВОГ
ЛЕТА НА ПЛАЖИ ГЛАТКУ КОЖУ ПОКАЖИ“

Члан 1.
Приређивач наградне игре у роби и услугама је „AWT
INTERNATIONAL“ D.O.O. Београд, ул. Батајнички друм бр. 283ф,
матични број 17148133, ПИБ 101994375
Члан 2.
Наградна игра се приређује под називом „ОВОГ ЛЕТА НА
ПЛАЖИ ГЛАТКУ КОЖУ ПОКАЖИ“.
Члан 3.
Циљ приређивања наградне игре је рекламирање и стимулисања
продаје LIBRESSE производа у продајним објектима Delhaize (Maxi,
Mega Maxi, Tempo i Shop&go).
Члан 4.
Наградна игра се приређује у периоду од 01. jуна 2022. године
до 01. јула 2022. године, с тим што ће се извлачење добитника
обављати сваки дан, почевши од 02. јуна 2022. године. Закључно са
01. јулом када ће бити обављено извлачење последње награде за оне
који су учествовали у наградној игри 30. јуна.
Члан 5.
У наградној игри право учествовања имају сви грађани
старију од 18 година, са сталним боравком у Републици Србији, без
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територије Косова и Метохије, који у периоду трајања наградне игре
купе два LIBRESSE производа, без обзира на вредност појединачне
куповине, али што мора бити евидентирано на једном фискалном
рачуну. Списак производа који учествују у наградној игри биће
објављен на сајту www.libresse.rs. Број са рачуна (БИ број или ПФР
број у зависности да ли рачун садржи БИ број или ПФР број) је
потребно послати СМС поруком на број 3311, и сачувати оригиналан
рачун, као доказ о обављеној куповини. СМС порука се састоји од
броја фискалног рачуна, имена и презимена и места пребивалишта
учесника у игри.
НПР. 12345678(размак)Марко Марковић(размак)Београд
Цене поруке су као у редовном саобраћају МТС, А1 или YETTEL.
Један учесник може учествовати у наградној игри
неограниченим бројем СМС пријава, али са различитим фискалним
рачунима.
У наградној игри не могу учествовати запослени код
приређивача наградне игре, као и њихови сродници са којима живе у
породичном домаћинству.
Члан 6.
Извлачење добитника награда вршиће се насумичним,
програмским избором (оговарајућим софтвером) имена добитника
сваког дана, у периоду од 02.06.2022. године до 01.07.2022. године у
12 часова за сваки претходни дан и то по један апарат за епилацију
марке Philips Lumea Advanced. У извлачењу дневних награда
учествују лица која су претходног дана до 23:59 часова, послала СМС
на број 3311 са предвиђеним садржајем. Укупно ће бити извучено 30
награда за период трајања наградне игре. Сваки дан ће бити извучена
и по три резервна добитника, за случај да неки извучени добитник
буде дисквалификован као добитник из било ког разлога прописаног
овим правилима.
Свако извлачење награда обавиће се пред трочланом комисијом,
коју именује приређивач. По извлачењу добитка, комисија ће
проверавати валидност пријаве и да ли садржи тражене податке:
1. број рачуна, име и презиме, место пребивалишта
Приликом преузимања награда добитник мора показати рачун,
као доказ куповине и број са рачуна се мора слагати са бројем који је
наведен у СМС поруци, приликом пријављивања за учешће у
наградној игри.
Додела награда ће бити спроведена слањем упутства за
преузимање награде на СМС најкасније 30 дана од дана проглашења
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победника. Ако идентитет особе која преузима награду не одговара
особи која је проглашена као добитник, тој особи неће бити додељена
награда.
Члан 7.
Укупна вредност фонда добитака је 1.037.700,00 динара и
састоји се од 30 апарата за епилацију марке Philips Lumea Advanced.
Члан 8.
Правила наградне игре биће објављена у дневном листу „Данас“,
који се дистрибуира на целој територији Рeпублике Србије, 8 дана пре
почетка наградне игре и доставити Управи доказ о објављивању у
року од три дана од дана објављивања.
Члан 9.
Резултати извлачења са делом броја телефона (нпр.
+381642222ххх) биће објављени на интернет страници ww.libresse.rs
најкасније 15 дана по завршетку наградне игре.
Члан 10.
По завршетку наградне игре, приређивач ће у року од 30 дана
обавестити Управу за игре на срећу о резултатима игре, са подацима
о добитницима (име и презиме, адреса).
Члан 11.
За награде јемчи приређивач и оне не могу бити замењене за
новац.
Члан 12.
Приређивач се обавезује да, уместо добитника, плати порез на
добитке од игара на срећу, у складу за Законом о презу на доходак
грађана.
Члан 13.
Сви лични подаци учесника (име и презиме, адреса, број
телефона, ЈМБГ) који је учесник добровољно дао приређивачу ће
бити прикупљени, обрађени и коришћени од стране приређивача за

4

потребе организације и реализације наградне игре, слања потребних
обавештења као и објавлјивање добитника на начин како је у овим
правилима дефинисано. Сви подаци ће бити коришћени искључиво у
складу са одредбама Закона о заштити података о личности.
Члан 14.
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 и датуму прекида игре огласом у
дневном листу где су објављена и Правила наградне игре.
Прирељивач не одговара за било какву штету која може настати услед
прекида наградне игре у смислу овог члана.
Члан 15.
У случају спора надлежан је суд у Београду.
Члан 16.
Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности министра
финансија.

Београд 11.04.2022 године

