ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„ŠTĚDRÁ VIKTORKA“
1.

Úvodní ustanovení

1.1

Pořadatelem soutěže je společnost VIKTORIAPLAY, a.s., sídlem Nitranská 415/1, 460 07
Liberec 3 IČ: 25402391, zapsána v obchodním rejstříku KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1198.

1.2

Účastník soutěže je fyzická osoba, která splnila podmínky soutěže dle čl. 2.1 těchto pravidel.

1.3

Štědrá Viktorka je fyzická osoba (jedna nebo více osob) pověřená pořadatelem realizací této
soutěže. Štědrá Viktorka pro účely přezkoumání naplnění podmínek účasti této soutěže
registruje a zaznamená okamžik svého vstupu do provozovny (tzv. „příchod Štědré Viktorky“).
Pomocník Štědré Viktorky je fyzická osoba, kterou pořadatel nebo Štědrá Viktorka pověří
k jednotlivým úkonům při realizaci soutěže (míchání karetního balíčku). Není-li přítomen
Pomocník Štědré Viktorky, vykonává tyto úkony Štědrá Viktorka.

2. Podmínky účasti v soutěži „Štědrá Viktorka“
2.1

2.2

Soutěže se může účastnit výhradně návštěvník provozovny, ve které probíhá tato soutěž,
splňující zároveň všechny následující podmínky:
o

návštěvník se fyzicky nachází v takové provozovně a zároveň svůj příchod do této
provozovny registruje a zaznamená v registračním systému Cardin před příchodem
Štědré Viktorky nebo se dostaví do provozovny a provede registraci příchodu do
registračního systému Cardin nejpozději do 30 minut od okamžiku příchodu Štědré
Viktorky (návštěvníci provozovny s registrací příchodu po uplynutí této doby se
nemohou soutěže účastnit; rozhodnými okamžiky jsou okamžik registrace příchodu
Štědré Viktorky a okamžik registrace příchodu návštěvníka v registračním systému
Cardin)

o

návštěvník vysloví souhlas s účastí v soutěži a podmínkami soutěže a osobně za své
fyzické přítomnosti se účastní celého průběhu soutěže dle čl. 2.3 těchto pravidel.

Soutěž probíhá jednotlivě s každým účastníkem soutěže, a to formou snímání ze zamíchaného
balíčku karet Štědrou Viktorkou a účastníkem soutěže s uplatněním principu „vyšší karta
vyhrává“.
Pořadí hodnoty karet od nejnižší po nejvyšší dle označení karet: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-J-Q-K-A,
balíček obsahuje 4 barvy karet.

2.3

Průběh soutěže:
I.

Účastník soutěže sejme z balíčku karet předem zamíchaného Pomocníkem Štědré
Viktorky, otočí sejmutou část balíčku lícem vzhůru, čímž určí svou soutěžní kartu. Kartu
odebere a sejmutou část přiloží zpět na balíček.

II.

Štědrá Viktorka poté též sejme z balíčku karet, otočí sejmutou část balíčku lícem
vzhůru, čímž určí svou kartu.

III.

Je-li karta Štědré Viktorky vyšší než karta účastníka soutěže, účastník soutěže soutěž
nevyhrává a nemá nárok na výhru. Účastník soutěže má však v takovém případě
možnost pokus o výhru (kolo soutěže) jedenkrát opakovat za užití stejného postupu.
Je-li karta Štědré Viktorky vyšší než karta účastníka soutěže i v tomto opakovaném
kole, účastník nevyhrává a nemá nárok na výhru ani na opakování kola soutěže.

IV.

Je-li karta účastníka soutěže vyšší než karta Štědré Viktorky, účastník vyhrává.
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V.

Dojde-li ke shodě hodnoty karet, přistoupí Štědrá Viktorka a účastník soutěže po
promíchání karetního balíčku k dalšímu kolu soutěže se shodným průběhem dle bodu
I. až V. tohoto článku 2.3.

Účastník nemá nárok na opakování průběhu soutěže nebo opakování kol soutěže. Účastník je
oprávněn se soutěže účastnit pouze jedenkrát za jeden příchod Štědré Viktorky.
2.4

Pořadatel stanoví dny a provozovny, v nichž bude soutěž probíhat (označí dny a provozovny
příchodu Štědré Viktorky). Pořadatel upozorňuje, že není povinen určit bližší dobu příchodu
Štědré Viktorky.

3.

Výhry

3.1

Za splnění podmínek soutěže a v případě dosažení výhry v soutěži dle čl. 2 těchto pravidel
má účastník soutěže nárok na výhru. Hodnota výhry činí 300,- Kč.

3.2

Pořadatel předá výhru účastníku soutěže bez zbytečného odkladu od výhry a splnění
podmínek soutěže.

3.3

Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

3.4

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení
výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1

Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže. Účast v soutěži není
zpoplatněna a podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu.

4.2

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících
se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její
pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

4.3

Účastník soutěže souhlasí s pořizováním záznamů a evidencí o výhrách a jejich vyplacení
pořadatelem nebo jím pověřenou osobou.

4.4

Tato soutěž probíhá v pořadatelem předem vybraných provozovnách od 18. 5. 2018 do doby,
než bude pořadatelem zrušena.

VIKTORIAPLAY a.s.
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