„ZLATÁ ŠAJBA!“
SOUTĚŽ O 100.000 Kč A VĚCNÉ CENY
1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže „ZLATÁ ŠAJBA!” (dále jen „soutěž“) je společnost: Victoria-Tip a.s.,
se sídlem Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, IČ: 260 59 517, DIČ: CZ260 59517
(dále jen „organizátor“).
2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena od 6. 5. do 22. 5. 2016 (dále jen „období konání soutěže“).
3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je registrována u sázkové
kanceláře Victoria-Tip a.s. (dále jen „soutěžící”).
Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k
organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke
kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
4. MECHANIKA SOUTĚŽE
Podmínkou účasti v soutěži je nutnost uzavřít každý den v období konání soutěže alespoň
jednu předzápasovou sázku (tj. nikoliv sázky typu LIVE) na jakoukoliv sázkovou příležitost z
nabídky organizátora, a to vždy v minimální hodnotě 50 Kč. Sázka dle tohoto bodu musí být
soutěžícím vždy uzavřena prostřednictvím herního účtu nebo věrnostní karty registrované u
Victoria Tip a.s. (dále jen „soutěžní sázka“).
Soutěžícímu bude do soutěže započtena vždy pouze jedna soutěžní sázka denně. Další
soutěžní sázky podané v rámci jednoho dne není možné započíst jako splnění podmínky pro
dny následující.
ŽOLÍK
Každému soutěžícímu je přidělen 1 žolík, který mu umožňuje 1 den v období konání soutěže
soutěžní sázku nepodat a přesto dále zůstat v soutěži. Žolík bude každému soutěžícímu
přiřazen automaticky první den, během něhož soutěžní sázku nepodá.
5. VÝHERCI
Výhry v soutěži jsou:
a) prémie v hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) a b) věcné ceny: televizor,
tablet, mobilní telefon (dále jen věcné ceny)
Výhry budou mezi výherce rozděleny následujícím způsobem:

a) prémie v hodnotě 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých)
Výhercem se stane, resp. stanou, soutěžící, kteří splní výše uvedené podmínky (body 3 a 4) a
zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry.
Prémii v hodnotě 100.000 Kč si rozdělí všichni výherci rovným dílem. Každý účastník
soutěže může získat maximálně jednu výhru.
b) věcné ceny
Výherci soutěže se stanou tři soutěžící, kteří v průběhu soutěže získají nejvyšší součet
celkových kurzů na výherních tiketech, dále splní výše uvedené podmínky (body 3 a 4) a
zároveň splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech potřebné pro získání výhry.
Vítěz: televizor
2. místo: tablet
3. místo: mobilní telefon
Každý účastník soutěže může získat maximálně jednu výhru.
6. VÝHRY
Podíly na prémiích budou výhercům připsány formou VIP bonusu na hráčský účet vedený u
organizátora, a to do 5 dnů po ukončení soutěže. (Podmínky VIP bonusu zde).
Výhry jsou nepřenosné, na jejich připsání nevzniká právní nárok a není možné je směnit za
hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
K uplatnění výhry v podobě věcných cen budou výherci vyzváni oznámením o výhře
zaslaném na e-mailovou adresu, kterou výherce uvedl ve formuláři při registraci hráče na
www.victoriatip.cz
7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci soutěže budou oznámeni na www.victoriatip.cz do 3 dnů po ukončení soutěže.
8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně
změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode
dne uveřejnění na www.victoriatip.cz.
Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či
jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k
takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného
jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře,
jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže
a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou
platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat.
V Praze 24.4.2016

