ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

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

Soutěž probíhá v provozovně pořadatele na adrese Casino Viktoriaplay Centrum Babylon,
Nitranská 415/1, Liberec (dále jen „Provozovna“) od 15.00 hod dne 17.10.2018 do 6.00 hod
dne 21.10.2018.

2. Podmínky účasti v soutěži a průběh soutěže
2.1

2.2

Soutěže se může účastnit výhradně návštěvník Provozovny, splňující zároveň všechny
následující podmínky:
o

návštěvník svůj příchod do Provozovny registruje na vstupu do Provozovny

o

návštěvník vysloví souhlas s účastí v soutěži a podmínkami soutěže.

Návštěvníkům Provozovny budou obsluhou Provozovny zdarma vydány na jejich žádost losy
s unikátním číslem za splnění následujících podmínek v Provozovně:
o

za přítomnost v Provozovně po dobu nejméně 4 nepřetržitých hodin

1 los

o

za zaplacení vkladu do turnaje pořádaného Provozovatelem

1 los

o

za účast na následujících živých hrách pořádaných Provozovatelem:
cash game 10/20 po dobu nejméně jedné hodiny

1 los

cash game 10/20 po dobu nejméně jedné hodiny

1 los

blackjack po dobu nejméně jedné hodiny

1 los

ultimate poker po dobu nejméně jedné hodiny

2 losy

ruleta po dobu nejméně jedné hodiny

2 losy

2.3

Každý los bude mít unikátní číslo a bude se skládat ze dvou částí, z nichž každá obsahuje
stejné unikátní číslo. Účastník soutěže vhodí jednu část losu do sběrného boxu v Provozovně
a druhou část si ponechá u sebe k prokázání nároku na případnou výhru.

2.4

V týdnu následujícím po ukončení soutěže proběhne losování výher ze všech losů ve sběrném
boxu. Losování proběhne vytažením náhodného lístku ze sběrného boxu, přičemž první
vytažený lístek vyhrává třetí cenu, druhý vytažený lístek vyhrává druhou cenu a třetí vytažený
lístek vyhrává první cenu. Losování bude přítomna tří členná komise ve složení zástupce
pořadatele, zástupce společnosti CENTRUM BABYLON, a.s., IČO: 250 22 962 a zástupce
advokátní kanceláře VOLF a partneři, s.r.o., IČO: 241 97 084. Čísla vylosovaných losů budou
zveřejněna do 25.10.2018 na internetových stránkách provozovatele www.viktoriaplay.cz a na
jeho facebookových stránkách. Předání výher proběhne dne 26.10.2018 v Provozovně v čase
zveřejněném do 25.10.2018 na webových stránkách a facebookových stránkách
Provozovatele. K uplatnění nároku na výhru je výherce povinen předložit originál druhé části
výherního losu. Výherce je oprávněn uplatnit svůj nárok na výhru nejpozději do 31.10. 2018.
Výhry, k nimž nebyl uplatněn nárok nejpozději do uplynutí stanovené lhůty, propadají ve
prospěch pořadatele.
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3.

Výhry

3.1

Za podmínek dosažení výhry v souladu s těmito pravidly spotřebitelské soutěže má účastník
soutěže nárok na výhru. Výhry jsou následující:
1. cena
2. cena
3. cena

skútr Kentoya
mobilní telefon Samsung v hodnotě 10.000,- Kč
tablet Samsung v hodnotě 5.000,- Kč

3.2

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

3.3

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.

VIKTORIAPLAY a.s.
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