CUỘC THI CHUYÊN GIA BÓNG ĐÁ
1. THỂ LỆ
1.1 Ban tổ chức cuộc thi Chuyên Gia Bóng Đá (viết tắt: CGBĐ) là công ty VictoriaTip a.s., trụ sở đặt
tại Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha, mã số thuế IČ: 260 59 517, DIČ: CZ26059517, đăng kí
kinh doanh tại tòa án thành phố Praha, mục B, hồ sơ số 16523 (gọi tắt là „Ban tổ chức“).
1.2 Cuộc thi bao gồm 9 vòng thi, sẽ diễn ra vào các mốc thời gian:
Vòng 1:
15 – 16.9.2015
Vòng 2:
29 – 30.9.2015
Vòng 3:
20 – 21.10.2015
Vòng 4:
3 – 4.11.2015
Vòng 5:
24 – 25.11.2015
Vòng 6:
8 – 9.12.2015
1.3 Người chơi đồng ý với những quy định trong thể lệ cuộc thi, và có tài khoản cá cược qua internet
với hãng VictoriaTip sẽ được tham dự cuộc thi.
1.4 Nhân viên, cộng tác viên của công ty VictoriaTip và người thân đều không được tham dự cuộc
thi.
1.5 Những khái niệm được dùng trong bản thể lệ này là những khái niệm được định nghĩa trong quy
chế cá cược và quy định chung của công ty VictoriaTip, trừ trường hợp ngoại lệ sẽ được ghi rõ.

2. CÁCH THAM GIA VÀ GIẢI THƯỞNG
2.1 Người chơi tham gia vào cuộc thi bằng cách dự đoán kết quả các trận bóng đá mà Ban tổ chức
chọn ra. Dự đoán này sau đó phải được kích hoạt bằng cách đánh 1 phiếu cá cược bất kì có tỉ lệ
ít nhất là 2:1 và tiền cược từ 100 Kč trở lên (gọi tắt là “phiếu kích hoạt”). Phiếu kích hoạt phải
được đánh qua trang web hoặc ứng dụng di động của hãng VictoriaTip. Những phiếu chơi đánh
tại các chi nhánh của hãng sẽ không được tính.
2.2

Giải thưởng cuộc thi Chuyên Gia Bóng Đá là tiền thưởng
người chơi:
Giải nhất:
5.000 Kč
Giải 6:
Giải nhì:
3.000 Kč
Giải 7:
Giải ba:
2.000 Kč
Giải 8:
Giải tư:
1.000 Kč
Giải 9:
Giải năm:
500 Kč
Giải 10:

hoặc điểm thưởng vào tài khoản của
5.000 điểm thưởng
4.000 điểm thưởng
3.000 điểm thưởng
2.000 điểm thưởng
1.000 điểm thưởng

3. LỘ TRÌNH CUỘC THI
3.1 GỬI DỰ ĐOÁN
3.1.1 Cuộc thi sẽ được diễn ra trên trang web www.victoriatip.cz. Trước mỗi vòng thi Ban tổ chức
sẽ công bố danh sách các trận đấu được chọn. Người tham gia sẽ dự đoán kết quả các trận
đấu này và đánh dấu dự đoán của mình.
3.1.2

Với mỗi trận đấu, người tham gia sẽ dự đoán kết quả sau hai hiệp chính: cửa 1, cửa 2 hoặc
kết quả hòa.

3.1.3

Người chơi phải đánh dấu dự đoán kết quả của tất cả các trận đấu được chọn ra trong một
vòng thi, nếu không dự đoán sẽ không có hiệu lực.

3.1.4

Trong mỗi vòng thi, người chơi chỉ được dự đoán một lần. Nếu một người chơi gửi nhiều
dự đoán trong cùng 1 vòng thi, chỉ có dự đoán đầu tiên được tính.

3.1.5

Dự đoán cần phải được kích hoạt (bằng cách đánh một phiếu kích hoạt) thì mới được tính
điểm.

3.2 PHIẾU KÍCH HOẠT
3.2.1

Phiếu kích hoạt phải được đánh ngay trong ngày người chơi đưa ra dự đoán, nếu không thì
dự đoán sẽ không hợp lệ và không được tính điểm.

3.2.2 Trong phiếu kích hoạt có thể chọn đánh bất kì trận nào, kể cả cá cược LIVE. Phiếu kích
hoạt phải được đánh qua internet: trang web www.victoriatip.cz hoặc qua ứng dụng cá cược
di động VictoriaTip.
3.2.3

Phiếu kích hoạt được tính là phiếu chơi đầu tiên thỏa mãn những điều kiện của phiếu kích
hoạt, được đánh sau khi đưa ra dự đoán.

3.2.4

Dự đoán vẫn sẽ được tính điểm dù phiếu kích hoạt trúng hay trượt.

3.2.5

Trường hợp trong một vòng thi có từ 1 đến 2 trận đấu bị hủy hoặc hoãn thi đấu, mọi dự
đoán cho những trận đấu đó sẽ được tính là dự đoán chính xác. Trường hợp vòng thi có từ
3 trận đấu bị hủy hoặc hoãn thi đấu trở lên, và những trận đấu này không đá bù trong vòng
1 tuần lễ, thì vòng thi đó sẽ được hủy không tính điểm.

3.2.6

Ban tổ chức có thể dừng cuộc thi hoặc thay đổi thể lệ cuộc thi mà không cần phải thông báo
trước. Ban tổ chức cũng có quyền không cho phép một vài tài khoản tham gia vào cuộc thi.

3.2.7

Ban tổ chức là bên ra quyết định duy nhất. Quyết định của Ban tổ chức đưa ra là phán
quyết cuối cùng.

4. THỂ THỨC TÍNH ĐIỂM
4.1 Mỗi vòng thi được tính điểm ngay sau khi các trận đấu trong vòng thi đó được thi đấu xong.
4.2 Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên trang web www.victoriatip.cz

5. XẾP HẠNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG
5.1 Với mỗi trận đấu được dự đoán đúng kết quả, người chơi sẽ nhận được:


10 điểm, nếu dự đoán đó được kích hoạt bằng Phiếu kích hoạt.

5.2 Người thắng cuộc mỗi vòng đấu của cuộc thi CGBĐ là người có tổng số điểm cao nhất trong vòng
đấu đó, tức là người có nhiều dự đoán đúng nhất.
5.3 Trường hợp trong một vòng đấu có nhiều người đạt số điểm giống nhau, thứ hạng của những
người chơi này sẽ được sắp xếp theo:
1) So sánh tỉ lệ cược của phiếu kích hoạt, tỉ lệ cao hơn thì xếp hạng cao hơn.
2) So sánh tiền đặt cược của phiếu kích hoạt, tiền cược cao hơn thì xếp hạng cao hơn.

3) Thời điểm đặt phiếu kích hoạt, đặt cược sớm hơn thì xếp hạng cao hơn.
5.4 Giải thưởng sẽ được trao vào tài khoản cá cược của người chơi trong vòng 48 giờ kể từ khi trận
đấu cuối cùng của vòng đấu đó có kết quả chính thức.
5.5 Cơ cấu giải thưởng được lưu ở Ban tổ chức cuộc thi.
5.6 Ban tổ chức không có trách nhiệm trong mọi rủi ro và liên đới trong việc người thắng cuộc sử
dụng tiền thưởng như thế nào.
5.7 Giải thưởng được trao vào tài khoản của người chơi, không thể nhận bằng tiền mặt hoặc yêu cầu
khác.

6. THÔNG TIN CÁ NHÂN
6.1 Bằng cách tham gia vào cuộc thi, người chơi đồng ý để Ban tổ chức sử dụng và xử lý những
thông tin cá nhân mà người chơi cung cấp (gọi tắt là “thông tin”). Ban tổ chức chỉ sử dụng những
thông tin này cho những mục đích liên quan đến cuộc thi: chấm điểm, trao giải thưởng và
marketing (quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, gửi thông tin về những đợt khuyến mãi hoặc những
hoạt động khác). Người tham gia cũng đồng ý nhận thông tin qua thư điện tử theo luật số
480/2004 Sb. trong thời hạn cho đến khi người tham gia yêu cầu hủy bỏ, hoặc chậm nhất là 5
năm. Người tham gia có quyền theo luật 101/2000 Sb. điều 11 và 21, hiểu rằng việc cung cấp
thông tin cá nhân là tự nguyện, có quyền yêu cầu ban tổ chức hủy những thông tin này bất cứ lúc
nào, có thể thay đổi, cập nhật, hoặc xóa những thông tin không chính xác. Trong trường hợp có
nghi ngờ về việc ban tổ chức không làm đúng luật lưu trữ thông tin, người chơi có thể phản ánh
hoặc thông báo trực tiếp cho Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân, địa chỉ Pplk. Sochora 27, Praha 7.
6.2 Trường hợp người chơi hủy đồng ý cung cấp thông tin cá nhân trước khi giải thưởng được trao,
người chơi sẽ bị loại khỏi cuộc thi và giải thưởng của người này sẽ được trao cho người đứng ở
vị trí kế tiếp.

7. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
7.1 Ban tổ chức có quyền thay đổi luật chơi hoặc những điều kiện của cuộc thi, bao gồm cả thời gian
diễn ra cuộc thi, hoặc có thể kết thúc cuộc thi trước thời hạn. Quyết định có hiệu lực từ ngày
được công bố trên trang web.
7.2 Trường hợp ban tổ chức xác định người chơi có dấu hiệu gian lận, hoặc có người khác gian lận
giúp cho người chơi thắng giải, người chơi này sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Điều này cũng áp dụng
cho trường hợp người chơi, hoặc một người khác giúp cho người chơi thắng giải bằng những
hành động không được cho phép trong quy định của cuộc thi.
7.3 Kết quả cuộc thi do Ban tổ chức đưa ra là kết quả cuối cùng, không thể khiếu nại. Quyết định cuối
cùng trong trường hợp có tranh chấp thuộc về Ban tổ chức. Quyền tham gia vào cuộc thi không
thể giải quyết bằng tranh chấp tòa án.
7.4 Ban tổ chức không có trách nhiệm luật pháp với giải thưởng. Giải thưởng không phải bằng tiền
mặt sẽ không được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc yêu cầu đổi sang hình thức khác.
7.5 Trong những vấn đề khác thì cuộc thi và mối liên quan giữa Ban tổ chức và người tham gia sẽ
được áp dụng theo pháp luật cộng hòa Séc sau khi loại bỏ những tiêu chuẩn mâu thuẫn của luật
quốc tế.

7.6 Mọi khiếu nại liên quan đến cuộc thi CGBĐ và những thông tin liên quan, người chơi có thể gửi
đến email info@victoriatip.cz
7.6.1

Khiếu nại liên quan đến lịch trình cuộc thi hoặc tính điểm mỗi vòng thi phải được gửi trong
vòng 48 giờ sau khi vòng thi kết thúc. Những khiếu nại muộn hơn sẽ không được xử lý.

7.6.2

Những khiếu nại sẽ được xử lý tuần tự trong thời gian nhanh nhất có thể.

Praha 8.9.2015

