GIÁNG SINH VỚI GIẢI THƯỞNG 100.000 Kč
1. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Ban tổ chức cuộc thi “Mừng Giáng sinh với giải thưởng 100.000 Kč” (gọi ngắn gọn
là “cuộc thi”) là công ty Victoria-Tip a.s., địa chỉ Praha 7, Letenské náměstí 157/4,
PSČ 170 00, IČ: 260 59 517, DIČ: CZ260 59 517 (gọi tắt là “ban tổ chức”).
2. THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI
Cuộc thi sẽ diễn ra từ 7.12.2015 đến 23.12.2015 (tiếp theo sẽ gọi tắt là “thời gian
diễn ra cuộc thi”).
3. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, đã đăng ký tài khoản người chơi tại công ty
Victoria-Tip, a.s., đều có thể tham gia vào cuộc thi (tiếp theo sẽ gọi tắt là “người
dự thi”). Những nhân viên làm việc cho ban tổ chức và người thân sẽ không được
tham dự cuộc thi này.
4. THỂ LỆ CUỘC THI
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, mỗi ngày, người dự thi phải đánh một phiếu cược
“trước trận” (nghĩa là không phải phiếu cược LIVE). Có thể đặt cược vào bất kì trận
đấu hay kèo cược nào tùy người chơi lựa chọn. Số tiền đặt cược tối thiểu là 50 Kč.
Phiếu cược này phải được đánh qua Internet sau khi đã đăng nhập vào tài khoản
người chơi, hoặc đánh tại chi nhánh nhưng có sử dụng thẻ Khách hàng thân thiết
của Victoria-Tip, a.s.
Mỗi ngày, mỗi người tham dự chỉ được tính một phiếu duy nhất. Nếu trong ngày
hôm đó, người chơi đánh nhiều hơn một phiếu, thì những phiếu này cũng không
được tính cho ngày hôm sau.
5. NGƯỜI THẮNG CUỘC
Những người thắng cuộc của cuộc thi là những người tham dự thỏa mãn điều kiện
theo thể lệ cuộc thi và thỏa mãn điều kiện để được nhận thưởng. Số tiền giải
thưởng 100.000 Kč (một trăm nghìn korun) sẽ được chia đều cho tất cả những
người thắng cuộc. Mỗi người tham dự chỉ được nhận tối đa một phần thưởng.
6. GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng sẽ được tặng vào tài khoản cá cược của người thắng cuộc trong vòng
5 ngày, dưới hình thức bonus VIP. (Thông tin về bonus VIP các Bạn xem tại đây).
Người thắng cuộc không được chuyển nhượng giải thưởng cho người khác. Giải
thưởng không có ràng buộc về mặt pháp lý. Không thể quy đổi giải thưởng thành
tiền mặt hoặc những hình thức khác.
7. THÔNG BÁO NGƯỜI THẮNG CUỘC
Danh sách những người thắng cuộc sẽ được công bố trên trang web
www.victoriatip.cz trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc cuộc thi.

8. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
Ban tổ chức có thể thay đổi những quy định hoặc thể lệ cuộc thi, bao gồm cả thời
gian diễn ra cuộc thi, hoặc kết thúc cuộc thi bất kỳ lúc nào mà không phải thông
báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông báo trên trang web
www.victoriatip.cz.
Nếu ban tổ chức có nghi vấn về việc người tham dự thắng giải thưởng nhờ gian
lận, người tham dự sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Quy định này cũng áp dụng cho trường
hợp người chơi hoặc một người khác cố tình vi phạm thể lệ cuộc thi, hoặc có
những hành động không fair play để thắng giải thưởng. Trong trường hợp có tranh
chấp, ban tổ chức có quyền ra quyết định cuối cùng.
Quyền được tham gia vào cuộc thi này không thể yêu cầu bằng luật pháp.
Bằng việc tham gia vào cuộc thi, người tham dự đồng ý với những quy định của
cuộc thi và cam kết thực hiện những quy định này.

