
ŠTATÚT TURNAJA: „TURNAJOVÝ KOLOTOČ“ 

1) Základné ustanovenia 

▪ Tento štatút bonusových schém „TURNAJOVÝ KOLOTOČ“ (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 ponuke Turnaja. 

▪ Do akcie je automaticky zapojený každý jeden hráč, ktorý vykoná aspoň jedno točenie na automatových hrách vo 
Svete hier Niké v sekcii „HRY“.  

▪ V ponuke turnaja bude špecifikované ako môže hráč zbierať turnajové body. 

▪ Hráč musí pre zber turnajových bodov splniť dané kritérium, ktoré sú uvedené v ponuke Turnaja. 

▪ Kritériá pre zber turnajových bodov môžu byť nasledovné: 

a. Prestávkovaná suma – prestávkovaná suma v turnaji je ekvivalent bodov 

Príklad: Hráč pretočil 34 €. Hráč dostane 34 turnajových bodov. 

b. Suma výhier – suma výhier v turnaji je ekvivalent bodov 

Príklad: Hráč vyhral spolu 62 € v rámci turnajových točení. Hráč dostane 62 turnajových bodov. 

c. Zisk – suma s plusovým ziskom (výhry MÍNUS stávky = zisk) je ekvivalent bodov 

Príklad: Hráč vyhral 100€ a stavil 50€, jeho zisk je 50€. Hráč dostane 50 turnajových bodov. V ďalšej hre 
hráč stavil 50€ a nevyhral nič, jeho zisk je -50€. Celkový počet hráčových bodov sa zníži o 50 turnajových 
bodov. 

d. Počet otočení - Poradie umiestnenia sa v turnaji určuje celkovým počtom otočení v stanovenej hodnote. 

Príklad: Hráč počas priebehu turnaja urobí 500 otočení, obdrží 500 bodov. 
 

5) Vyplácanie výhier z Turnaja 

▪    Turnaj bude vyhodnotený v priebehu 2 pracovných dní od skončenia turnaja.  

▪ Hráč získa výhru na základe umiestnenia vo výsledkovej listine Turnaja. Výhercovia budú informovaní SMS 

správou. 

▪ 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 v deň vyhodnotenia akcie 

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 

potvrdením tlačidla „VÝBER“, ich použitie sa riadi podľa podmienok, ktoré sú uvedené v štatúte: 

mailto:nike@nike.sk
http://www.nike.sk/
https://live.nike.sk/nike/cms_uploads/STATUT-BONUSOVE-TOCENIA.pdf
https://live.nike.sk/nike/cms_uploads/STATUT-BONUSOVE-TOCENIA.pdf


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 01.03.2022 
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