
ŠTATÚT AKCIE: „Hráči týždňa“ 

1) Základné ustanovenia 

a) Tento štatút aktivít „Hráči týždňa“ je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá akcie a určuje 

podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “Štatút“). 

b) Organizátorom tejto aktivity je N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, IČO: 00 603 741 (ďalej aj ako 

“organizátor“), nike@nike.sk. 

2) Podmienky účasti 

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba: 

a) ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa podmienky stanovené Zákonom č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách, ďalej len 

„Zákon“ 

b) v čase trvania tejto aktivity má zriadené a overené hráčske konto (osobné stávkové konto) na www.nike.sk, (ďalej 

len „Hráč“) 

c) ktorá nenamieta spracovanie osobných údajov na marketingové účely (pre viac informácií pozri bod 7) 

3) Trvanie akcie 

a) Akcia je časovo ohraničená a prebieha v internetovom kasíne Niké v termíne uvedenom 

v bonusovej ponuke. Akcia prebieha vždy od pondelka 00:01 do nedele 23:59, týždenne. 

4) Hlavné podmienky 

a) Akcia „Hráči týždňa“ je dotovaná celkovo 2 500€, ktoré sa rozdelia rovným dielom medzi prvých 10 hráčov, ktorí 
dosiahli najvyšší multiplikátor v jednej z automatových hier, ktoré sú uvedené v rámci bonusovej ponuky (Hry 
zaradené do bonusu)  vo Svete hier Niké v rámci jedného týždňa. 

b) Do akcie sa nezapočítavajú multiplikátory z bonusových (napr. free spiny, infinity spiny) a jackpotových výhier. 

c) Každý jeden výherca obdrží 250€ vo forme free spinov (voľných točeniach), ktoré môže použiť do automatových 
hier uvedených na stránke bonusovej ponuky (Hry, v ktorých je možné uplatniť bonus). 

d) Do akcie je automaticky zapojený každý jeden hráč, ktorý vykoná aspoň jedno točenie na automatových hrách vo 
Svete hier Niké. 

e) Akcia neplatí na stolových hrách (ruleta, blackjack). 

f) Výška stávky hráča nehrá rolu pri vyhodnocovaní výhercov akcie. 

g) Tabuľka s najlepšími 10 hráčmi bude aktualizovaná každý pracovný deň. 
5) Vyplácanie výhier akcie 

a) Výhercom sa stáva prvých 10 hráčov, ktorí počas trvania akcie dosiahli najvyšší multiplikátor v ľubovoľnej 
automatovej hre podľa zoznamu hier uvedeného na stránke bonusovej ponuky. 

b) Každý hráč sa môže umiestniť v prvej 10 „Hráčov týždňa“ len raz v rámci jedného týždňa. 

c) Ak viacerí hráči dosiahli rovnaký multiplikátor v rámci jedného týždňa, potom rozhoduje čas dosiahnutia daného 
multiplikátora; odmenu dostane ten, ktorý daný multiplikátor dosiahol skôr. 

d) Vyhodnotenie akcie a pripísanie odmien na hráčske konto Hráča sa uskutoční najneskôr počas najbližšieho 
pracovného dňa po skončení kvalifikačného obdobia do 12:00. 

e) O výhre bude hráč informovaný SMS správou. 

f) Výhru vo forme free spinov je možné využiť do 3 dní od pridelenia výhry. 

 

6) Niké si vyhradzuje právo neponúknuť účasť v akcii, nepriznať, respektíve odňať výhru z akcie bez uvedenia dôvodu a 

taktiež môže zmeniť pravidlá akcie kedykoľvek zverejnením zmien na webstránkach či v aplikácii. Odporúčame 

pravidelne sledovať podmienky akcie. Účasťou v akcii Hráč súhlasí s akoukoľvek zmenou podmienok akcie. 

7) Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách alebo na adrese: 

https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov. 
 

Tento Štatút je zverejnený na www.nike.sk. 
 

Platné od 6.12.2021 
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