
 

 

 

 

 
 
 

  
  

    
 
 

    
    
    
    
    
    

Kje najpogosteje kupujete ekološke pridelke in izdelke?Kje najpogosteje kupujete ekološke pridelke in izdelke?Kje najpogosteje kupujete ekološke pridelke in izdelke?Kje najpogosteje kupujete ekološke pridelke in izdelke?    
    

�  pri eko pridelovalcu na domupri eko pridelovalcu na domupri eko pridelovalcu na domupri eko pridelovalcu na domu    

�  na ekona ekona ekona ekološkiloškiloškiloški    tržnicitržnicitržnicitržnici;;;;            kkkkraj: _________________________raj: _________________________raj: _________________________raj: _____________________________________________________________________    

�  v specializirani bio/eko prodajalniv specializirani bio/eko prodajalniv specializirani bio/eko prodajalniv specializirani bio/eko prodajalni    

�  v trgoviniv trgoviniv trgoviniv trgovini    

�  drugo: _________________________drugo: _________________________drugo: _________________________drugo: _________________________    

 

Ime in priimek: ______________________________________________________________ 

Naslov:  ______________________________________________________________ 

Kraj in pošta: ______________________________________________________________ 

Telefon:   ______________________________________________________________ 

E-naslov:  ______________________________________________________________ 

Podpis:   ______________________________________________________________ 

 
    
 
 

 

    

PRAVILA NAGRADNE IGRE: PRAVILA NAGRADNE IGRE: PRAVILA NAGRADNE IGRE: PRAVILA NAGRADNE IGRE: Organizator nagradne igre je    EKO podeželje, Zadruga za 
razvoj ekološkega kmetijstva in podeželja z.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. V 
nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vsi, ki bodo oddali izpolnjen kupon do vključno 
28.6.2015 promotorki na promocijah ali ga vrnili na naslov: Zadruga za razvoj kmetijstva 
in podeželja z.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota. Žrebanje bo izvedeno 30.6.2015 na 
sedežu zadruge. Izžrebali bomo 1 nagrajenca, ki bo prejel darilni bon za kulinarično 
doživetje za 2 osebi na Izletniško ekološki kmetiji Uranjek »Pri Baronu« v vrednosti        
40 EUR. Nagrada ni izplačljiva v denarju. Z vašimi podatki bomo ravnali v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Žrebanja se ne morejo udeležiti zaposleni EKO 
podeželje z.o.o. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate, da vam EKO podeželje z.o.o. 
brezplačno pošilja svoja obvestila, ponudbe in novosti po pošti ali preko elektronskih 
medijev za nedoločen čas. To soglasje lahko kadarkoli pisno prekličete.    

 

NAGRADNA IGRA zaNAGRADNA IGRA zaNAGRADNA IGRA zaNAGRADNA IGRA za 
darilni bon za  

kulinarično doživetjekulinarično doživetjekulinarično doživetjekulinarično doživetje    
za 2 OSEBIza 2 OSEBIza 2 OSEBIza 2 OSEBI        

v vrednosti 40 eur 
na Izletniško ekološki kmetiji Uranjek na Izletniško ekološki kmetiji Uranjek na Izletniško ekološki kmetiji Uranjek na Izletniško ekološki kmetiji Uranjek     

 
Darilni bonDarilni bonDarilni bonDarilni bon    za kulinarično doživetje za 2 osebi za kulinarično doživetje za 2 osebi za kulinarično doživetje za 2 osebi za kulinarično doživetje za 2 osebi zajemazajemazajemazajema::::    Baronovo kosilo (hišni aperitiv, 
kruhke z namazi, juho, glavno jed, sladico), kozarec vrhunskega vina na osebo, hišno darilce. 

 


