
ŠTATÚT AKCIE: „Cashback“ 

1) Základné ustanovenia 

a) Tento štatút aktivít „Cashback“ 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 bude prebiehať od 00:00 do 23:59 a to v stanovených sledovaných obdobiach, 

ktoré budú uvedené vždy v daný mesiac na stránke poskytovateľa. 

 

4) Pravidlá akcie 

a) Na odmenu má nárok každý hráč, ktorý sa v sledovanom období zapojí do hry Classic BlackJack alebo European 
Roulette. 

b) Výška odmeny sa počíta z celkovej zápornej bilancie hráča za dané sledované obdobie. 

c) Výška odmeny je pevne stanovená a tvorí 10% z celkovej zápornej bilancie hráča za sledované obdobie. 

d) Na odmenu nemajú nárok hráči, ktorí v sledovanom období dosiahli kladnú bilanciu. 

e) Vyplatenie odmeny je podmienené minimálnou výškou zápornej bilancie v hodnote 10 Euro. 

f) Vyplatenie odmeny nie je obmedzené maximálnou výškou zápornej bilancie 
 

5) Vyplácanie výhier akcie 

a) Odmena sa vypláca v hotovosti na konto Hráča 

b) Vyhodnotenie akcie sa uskutoční najneskôr v nasledujúci pracovný deň od ukončenia daného sledovaného 
obdobia. 

c) Pripísanie odmien na hráčske konto Hráča sa uskutoční najneskôr do dvoch pracovných dní od vyhodnotenia akcie 

d) O výhre bude hráč informovaný SMS správou 

 

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 26.04.2022 
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