
ŠTATÚT TURNAJOV: „KASÍNO TURNAJ“ 

1) Základné ustanovenia 

▪ Tento štatút bonusových schém „KASÍNO TURNAJ“ (ďalej len “Turnaj“) je záväzným dokumentom, ktorý 

upravuje pravidlá Bonusov a určuje podmienky ich riadneho priebehu (ďalej aj ako “Štatút“). 

▪ 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: 

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

„Zákon“ 

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

len „Hráč“) 

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

 

3) Trvanie Turnaja 

▪ Turnaj je časovo ohraničený a prebieha v internetovom kasíne Niké. Začiatok a koniec Turnaja je uvedený v 

turnajovej ponuke 

4) Pravidlá Turnaja 

▪ Organizátor stanoví parametre Turnaja a ponúkne ich Hráčovi – tieto parametre, napr. termín trvania ponuky, 
kritériá zbierania turnajových bodov, trvanie, počet účastníkov, počet točení, minimálny vklad na 1 hru a povolené 
internetové hry (tzv. hry zahrnuté v Turnaji) sú uvedené v Turnajovej ponuke, ktorú Hráč vidí po spustení jednej 
z internetových hier zahrnutých v Turnaji. 

▪ Základnou podmienkou pre účasť v Turnaji je jeho akceptácia zo strany Hráča (potvrdením tlačidlom „SÚHLAS“). 

▪ Hráč si po prijatí Turnaja nastaví svoju prezývku, pod ktorou sa bude zobrazovať v rebríčku. Prezývka nesmie 
obsahovať vulgarizmy, alebo iné nevhodné slovné spojenia. Organizátor si v takomto prípade vyhradzuje právo 
zmeniť prezývku, alebo vyradiť hráča z turnaja. 

▪ Hráč môže pre zber turnajových bodov využiť viacero kritérií, ktoré sú uvedené v ponuke Turnaja. 

▪ Hráč má počas priebehu Turnaja zobrazenú aktuálnu pozíciu a počet nazbieraných turnajových bodov. 

▪ Typy kritérií pre zber turnajových bodov: 

a. ? Prehier v rade – počet prehier po sebe idúcich bez prerušenia 

Príklad: Za päť prehier po sebe idúcich bez prerušenia, Hráč dostane 20 turnajových bodov. 

b. ? Výhier v rade – počet výhier po sebe idúcich bez prerušenia 

Príklad: Za tri výhry po sebe idúce bez prerušenia, Hráč dostane 100 turnajových bodov. 

c. Vyhraj za €?,?? + – ľubovoľná výhra za stanovený minimálny vklad za Hru 

Príklad: Pri ľubovoľnej výhre za minimálne 2-eurový vklad za hru, Hráč dostane 20 turnajových bodov. 

d. Traf ? x výhru – výhra musí dosiahnuť minimálne stanovený násobok vkladu za Hru 

Príklad: Ak výhra dosiahne minimálne 3-násobok vkladu za hru Hráč dostane 50 turnajových bodov. 

e. Vyhraj €?,?? plus – výhra musí dosiahnuť minimálne stanovenú hodnotu 

Príklad: Ak výhra dosiahne minimálnu hodnotu 2 eurá Hráč dostane 100 turnajových bodov. 

f. Stav €?,?? plus – vklad do hry musí dosiahnuť minimálne stanovenú hodnotu 

Príklad: Za vklad do hry v minimálnej hodnote 1 euro Hráč dostane 10 turnajových bodov. 

? sú parametre, ktoré sú vždy konkrétne nastavené na príslušný Turnaj a Hráč je o nich informovaný 

v turnajovej ponuke pred akceptáciou 
 

5) Vyplácanie výhier z Turnaja 

▪ Hráč získa výhru na základe umiestnenia vo výsledkovej listine Turnaja. 

▪ Výsledková listina v Turnaji je zostavená na základe počtu získaných turnajových bodov. Hráč s najvyšším počtom 

bodov získa prvé miesto atď. V prípade, ak viac hráčov dosiahne rovnaký počet bodov tak lepšie (vyššie) 

umiestnenie získava ten hráč, ktorý ich dosiahol skôr. 

▪ Výhra môže byť vo forme: 

a. Finančná výhra – odmeny sú pripísané na hráčske konto Hráča potvrdením tlačidla „VÝBER“ – najneskôr 
do 24 hodín 

b. Bonusové točenia (Voľné hry - free spiny) – odmeny sú pripísané na hráčske konto Hráča potvrdením 
tlačidla „VÝBER“, ich použitie sa riadi podľa podmienok, ktoré sú uvedené v štatúte: Bonusové točenia 
(Free spiny)  

c. Bonusové točenia (Nekonečné točenia - infinity spiny) – odmeny sú pripísané na hráčske konto Hráča 
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potvrdením tlačidla „VÝBER“, ich použitie sa riadi podľa podmienok, ktoré sú uvedené v štatúte: 
Nekonečné točenia (Infinity spiny) 

d. Vecná cena – podmienky odovzdania sú dohodnuté individuálne s Hráčom 
 

6) Niké si vyhradzuje právo neponúknuť účasť v Turnaji, nepriznať, respektíve odňať výhru z Turnaja bez uvedenia 

dôvodu a taktiež môže zmeniť pravidlá Turnaja kedykoľvek zverejnením zmien na webstránkach či v aplikácii. 

Odporúčame pravidelne sledovať podmienky Turnaja. Účasťou v Turnaji Hráč súhlasí s akoukoľvek zmenou 

podmienok Turnaja. 

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 22.3.2021 
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