LIGA FOTBALOVÝCH ŠAMPIONŮ
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Pořadatelem soutěže s názvem Liga fotbalových šampionů (dále také
„LFŠ“) je Victoria-Tip a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha, IČ:
260 59 517, DIČ: CZ260 59 517, zapsána v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 16523 (dále jen „Pořadatel“).
1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soutěž je složena z 9 soutěžních kol probíhajících v těchto termínech:
kolo:
17.2. – 18.2.2015
kolo:
24.2. - 25.2.2015
kolo:
10.3. – 11.3.2015
kolo:
17.3. – 18.3.2015
kolo:
14.4. – 15.4.2015
kolo:
21.4. – 22.4.2015
kolo:
5.5. – 6.5.2015
kolo:
12.5. – 13.5.2015
kolo:
6.6.2015

1.3.
LFŠ se může zúčastnit sázející, který souhlasí s těmito pravidly v plném
rozsahu a je řádně registrován k Internetové kursové sázce u Pořadatele
soutěže.
1.4.
Z LFŠ jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu
k Provozovateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním LFŠ a osoby, které
jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se
výhercem LFŠ stane osoba, která je vyloučena z účasti na LFŠ, výhra není platně
získána a takové osobě nebude předána.
1.5.
Pojmy používané v těchto pravidlech jsou, není-li stanoveno jinak, shodné
s pojmy používanými v herním plánu a všeobecných podmínkách pořadatele.

2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY
2.1.

Sázející se stává účastníkem LFŠ v případě, že v průběhu Soutěže označí a
odešle nejméně jeden soutěžní tip, který do soutěže aktivuje podáním sázky
prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Sázka může obsahovat
libovolné sázkové příležitosti z nabídky VictoriaTipu s minimálním celkovým
kurzem 2:1 a minimálním vkladem 100 Kč (“dále jen Aktivační sázka”). Do LFŠ
nelze zařadit sázky uzavřené v kamenných pobočkách Pořadatele.

2.2.

Výhrami v LFŠ jsou finanční částky a bodové dotace herního účtu
vedeného u Pořadatele:
1. cena:
20.000 Kč
6. Cena:
10.000 bodů
2. cena:
15.000 Kč
7. Cena:
8.000 bodů
3. cena:
10.000 Kč
8. Cena:
6.000 bodů
4. cena:
4.000 Kč
9. Cena:
4.000 bodů
5. cena:
1.000 Kč
10. Cena:
2.000 bodů

3. PRŮBĚH LFŠ
3.1.
SOUTĚŽNÍ TIP
3.1.1. Soutěž bude probíhat na www.victoriatip.cz, kde bude před každým
soutěžním kolem zveřejněna tabulka s aktuálně vybranými soutěžními
zápasy, jejichž výsledek budou mít soutěžící za úkol tipnout a označit.

3.1.2. Soutěžící označí u každého utkání daného soutěžního kola svůj tip, zda
utkání po základní hrací době vyhrají domácí, hosté, nebo utkání skončí
remízou.

3.1.3. V případě, že Soutěžící neoznačí svůj tip u všech utkání daného
soutěžního kola, nebude tento tip do soutěžního kola zařazen.

3.1.4. Každý Soutěžící může v rámci jednoho soutěžního kola podat max. 1
soutěžní tip. V případě podání vyššího počtu soutěžních tipů jedním
soutěžícím bude do soutěže zařazen pouze jím podaný první soutěžní typ.

3.1.5. Aby byl soutěžní tip Soutěžícího v každém soutěžním kole zařazen do
soutěže, musí být aktivován podáním Aktivační sázky.

3.2.
AKTIVAČNÍ SÁZKA
3.2.1. Aktivační sázka musí být podána ve stejný den, kdy byl podán soutěžní
tip. V opačném případě nebude soutěžní tip platný a bude z daného
Soutěžního kola vyřazen.

3.2.2. Do Aktivační sázky lze zařadit všechny typy Pořadatelem přijímaných
internetových kurzových sázek vč. LIVE sázek podaných na
www.victoriatip.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace VictoriaTip.

3.2.3. Za Aktivační sázku bude vždy považována první sázka Soutěžícího
splňující parametry Aktivační sázky, podaná v návaznosti na podání
soutěžního tipu.

3.2.4. Soutěžní tip bude zařazen do soutěže bez ohledu na to, zda bude
Aktivační sázka vyhodnocena jako vyhrávající či prohrávající.

3.2.5. V případě, že v daném soutěžním kole jsou jedno či dvě utkání přerušena
či přeložena na jiný termín, budou tato utkání vyhodnocena jako tip se
správným výsledkem. Pokud jsou přerušena či přeložena tři či více utkání a
tato utkání nejsou odehrána v průběhu týdne od původního data zápasu,
pak je dané soutěžní kolo zrušeno.

3.2.6. Pořadatel má právo kdykoliv stáhnout tuto promo akci nebo kdykoliv
změnit libovolnou z jejich podmínek bez důvodu a upozornění. Vyhrazuje si
také právo nepovolit účast v této promo akci určitým držitelům účtů.

3.2.7. Pořadatel je jediným rozhodcem v této akci a jeho rozhodnutí jsou
konečná a závazná.

4. VYHODNOCENÍ
4.1.
Každé soutěžní kolo bude vyhodnoceno ihned po vyhodnocení posledního
utkání každého soutěžního kola.

4.2.

Výsledky soutěže budou zveřejňovány na www.victoriatip.cz.

5. URČENÍ VÝHERCE LFŠ A PŘEDÁNÍ VÝHRY
5.1.
Soutěžící získá za každý svůj správný tip na jedno soutěžní utkání:
o 10 bodů, pokud svůj soutěžní tip aktivoval jakoukoliv jednou Aktivační sázkou

5.2.

Body získané v jednotlivých soutěžních kolech se sčítají.

5.3.

Výherci LFŠ se stanou ti Soutěžící, kteří získají během 9 soutěžních kol
nejvyšší celkový součet bodů, tedy jako správný bude označen nejvyšší počet
jejich soutěžních tipů.

5.4.

V případě, že po vyhodnocení posledního, tedy 9. Kola soutěže, dosáhnou
dva a vice Soutěžících stejného celkového bodového zisku, o jejich pořadí
rozhodne:
1) Vyšší počet soutěžních kol, v nichž Soutěžící podal svůj soutěžní tip
aktivovaný Aktivační sázkou.
2) Vyšší počet správných soutěžních tipů v prvních čtyřech kolech.
3) Vyšší počet dříve podaných Aktivačních sázek

.

5.5.

Výhry ze soutěže budou výhercům předány po odečtení příslušné
srážkové daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm.
k) (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč).

5.6.

V případě, že dva či více Soutěžících dosáhnout shodného součtu bodů a
tedy se umístí na stejném místě, pak si příslušnou výhru rozdělí rovným dílem.

5.7.

Výhry budou výhercům připsány na jejich Herní účty registrované u
Pořadatele do 48 hodin od vyhodnocení 9. Kola soutěže.

5.8.

Výherní listina všech cen bude k dispozici u pořadatele soutěže.

5.9.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s užíváním výhry.

5.10.

Výhru nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

6. OSOBNÍ ÚDAJE
6.1.
Účastí v soutěži souhlasí Účastník s použitím a zpracováním jeho
poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) Pořadatelem soutěže, jakožto
správcem, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím třetích osob,
zejména za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry v soutěži a dále pro
marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání
informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Soutěžící dále
uděluje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání
souhlasu (nejpozději 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další
údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně
kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům
a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních
údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se
může na Pořadatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

6.2.

Dojde-li k odvolání souhlasu Soutěžícího v rozsahu uvedeném shora před
předáním cen, bude Soutěžící ze soutěže vyřazen a na jeho místo nastupuje
Náhradník, který se umístil jako další v pořadí.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

7.1.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky
soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady,
a to s účinností ode dne uveřejnění na webu.

7.2.

Bude-li mít Pořadatel oprávněné 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.

7.3.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné
rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli soutěže. Účast v soutěži
nelze vymáhat soudní cestou.

7.4.

Na výhry nevzniká právní nárok, nepeněžní výhry není možné směnit za
finanční hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7.5.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí
právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního
práva soukromého.

7.6.

Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v soutěži LFŠ může Sázející
podávat jen společně s předložením příslušných dokladů, a to zasláním na
info@victopriatip.cz.

7.6.1. Reklamace průběhu nebo vyhodnocení hracího kola musí být uplatněna
bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho ukončení. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.

7.6.2. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě dle pořadí,
v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti.
V Praze 16.2.2015

