Žreb nagradne igre Nokia 7.1 najdi meme – jan, feb 2019
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Poročilo žreba
Sodelujočih s prijavnim listkom na Informativi in Areni mladih: 71
Sodelujočih v viralni aplikaciji: 393
Akcij v viralni aplikaciji: 1.732
Datum žreba: 27. 2. 2019 ob 19.00
Komisija: Matjaž Lesjak, Emanuel Vidmar, Tajda Koblar

Neveljavne akcije

Aplikacija avtomatsko diskvalificira 49 sodelujočih. Po pregledu ugotovimo, da je v večini primerov (44
akcij) šlo za 3 ljudi z istimi imeni in priimki, ki so se prijavil iz istega IPja z več različnimi maili (npr. gmail,
hotmail ipd.) brez povezanih računov družbenih omrežij – te diskvalificiramo. V par primerih (5 akcij)
pa je šlo za različne ljudi z različnimi imeni, priimki in maili, ki so se prijavljali preko iste naprave in IPja
brez uporabe socialnih prijav – te ponovno kvalificiramo.

Žreb
Ker imamo 2 ločeni bazi sodelujočih (393 v viralni aplikaciji in 71 v prijavnih listkih) proporcionalno
razdelimo nagrade. 71 prijavnih listkov predstavlja 15,3 % sodelujočih, čemur namenimo 2 od desetih
nagrad. 393 sodelujočih v viralni aplikaciji pa predstavlja 84,6 % sodelujočih, čemur namenimo
preostalih 8 nagrad.
S pomočjo storitve random.org izberemo 2 nagradi, ki jih bomo podelili manjši skupini. Dobimo cifri 5
in 9, kar pomeni, da bomo tej skupini izžrebali nagradi št. 5 in 9.

Nagrada št. 5 – Dve darilni vstopnici za izbrano predstavo SiTi teater
Nagrado izžrebamo iz baze 71 prijavljenih z nagradnimi listki. Dobimo št. 2. Šteti začnemo pri najprej
vpisanih. Dobimo zmagovalca klemen.r@gmail.com.

Nagrada št. 9 – Kosilo za dva v restavraciji in pizzeriji Trnovski zvon
Nagrado izžrebamo iz baze 71 prijavljenih z nagradnimi listki. Dobimo št. 8. Šteti začnemo pri najprej
vpisanih. Dobimo zmagovalca serdinsek.t...@gmail.com.

Ostale nagrade izžrebamo s pomočjo viralne aplikacije, kjer izžrebamo preostalih 8 nagrad. Orodje je
vezano na storitev random.org, ki omogoča naključno generiranje rezultatov za nepristranski žreb.
Avtomatski žrebi zbere 8 zmagovalcev za 8 nagrad. Vsi so sodelovali s področja Slovenije, zato ne
diskvalificiramo nobenega (poduk: v pogojih nagradne igre smo opredelili, da nagradnaigra poteka na
področju Slovenije in lahko sodelujejo samo državljani Republike Slovenije).

1. Glavna nagrada – Nokia 7.1

2. Kosilo za dva v pizzeriji Parma

3. Kosilo za dva v pizzeriji Foculus

4. 200 Printbox kreditov

5. Črna luknja podarja skodelico 3D

6. La Vita podarja tretma access bars

7. Kosilo za dva v restavraciji Novi Šanghai

9. Bomboni Gin Tonic 350g

Poduk
Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti. Seznam nagrajencev z delnimi elektronskimi naslovi
bo objavljen na spletni strani https://www.student.si/nagradne-igre/. Za vse morebitne spore, nastale
iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

