PRAVIDLÁ HRY:
TIPUJ S NIKÉ A ZÍSKAJ PREDPLATNÉ VOYO
1. ORGANIZÁTOR HRY
Organizátorom, usporiadateľom a vyhlasovateľom hry "TIPUJ S NIKÉ A ZÍSKAJ PREDPLATNÉ VOYO"
(ďalej len hra) je Niké, spol. s r.o., so sídlom Ilkovičova 34, 841 04 Bratislava 4, Slovensko, IČO:
00603741, DIČ: 2020382056 (ďalej len organizátor).
Hra „TIPUJ S NIKÉ A ZÍSKAJ PREDPLATNÉ VOYO“ je pokladaná za osobitný marketingový nástroj v
zmysle Herného Plánu
2. MECHANIKA HRY
Hra je realizovaná prostredníctvom mechaniky, ktorej detailné pravidlá sú uvedené v príspevku
publikovanom organizátorom na webe www.nike.sk, a/alebo na mobilnom webe m.nike.sk a/alebo
v natívnej aplikácii Niké, v sekcii „TIPUJ S NIKÉ A ZÍSKAJ PREDPLATNÉ VOYO“. Hra môže prebiehať
v Online prostredí (na webe, mobilnom webe, natívnej aplikácii) ako aj v pobočkách Niké a to podľa
rozhodnutia organizátora. Doba trvania každého kola hry je presne stanovená a vymedzená
organizátorom a je vždy uvedená v zadaní daného kola hry. Účasť v hre môže byť podmienená uzavretím
stávky (alebo viacerých stávok), pričom počet odmeňovaných miest a presná mechanika odmeňovania
je uvedená v zadaní hry. Ak nastane situácia, keď má viac hráčov právo na odmenu, než bolo vypísaných
cien v zadaní, rozhoduje sa podľa nasledovného kľúča:
- skorší čas uzavretia stávky
- vyšší celkový výsledný kurz tiketu
- vyšší herný vklad (bez manipulačnej prirážky)
Organizátor si vyhradzuje právo na určenie mechaniky hry, ktoré musí hráč splniť aby bol zaradený
do hry, pričom sa môže jednať o jednu alebo viac z nasledovných podmienok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Výška stávky musí byť uzatvorená v minimálnej hodnote „X“ eur
Stávka musí obsahovať minimálne „X“ stávkových udalostí
Hráč musí uzavrieť platnú stávku aspoň „X“ dní vo vymedzenom časovom období
Stávka musí obsahovať vybranú stávkovú udalosť alebo udalosti
Stávka musí obsahovať vybraný šport a/alebo turnaj
Stávková udalosť bola vyhodnotená ako „výherná“ alebo „nevýherná“
Stávka bola vyhodnotená ako „výherná“ alebo „nevýherná“
Iné podmienky definované a popísané v mechanike danej hry

V prípade, ak je podmienkou účasti v hre dátum a/ alebo čas uzavretia stávky, dátum a/alebo čas
vyhodnotenia stávky alebo akákoľvek iná presným časom viazaná aktivita, platí čas, aký je evidovaný
v informačnom systéme Niké.
*všetky premenné „X“ sú definované v mechanike hry publikovanej organizátorom.
3. ÚČASŤ V HRE
Účasť v hre je dobrovoľná, hráč musí akceptovať pravidlá a potvrdiť svoju účasť v hre. Hry sa môže
zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým
bydliskom na území Slovenskej republiky (ďalej len hráč), ktorá spĺňa podmienky stanovené Zákonom
č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách, má overené hráčske konto (osobné stávkové konto) a nenamieta
spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Z hry sú vylúčené osoby v pracovnom alebo
obdobnom vzťahu k organizátorovi či k ďalším osobám povereným zaistením tejto hry a osoby, ktoré sú

ku ktorejkoľvek z takých osôb vo vzťahu blízkych osôb. Účasť v hre je bezplatná pričom podmienkou
účasti môže byť uzavretie stávky ak je to v podmienkach daného kola hry. Pre uplatnenie výhry musí byť
výherca registrovaným užívateľom stávkovej spoločnosti Niké, spol. s r.o.
4. VYHODNOTENIE A VÝHRA
Výhra v hrách organizovaných podľa týchto pravidiel je „aktivačný kód na mesačné predplatné služby
VOYO“ (ďalej len voucher) Výhra a informácia o spôsobe určenia víťaza je vždy stanovená
organizátorom hry a zverejnená v zadaní daného kola hry. Výhra je výhercovi zasielaná prostredníctvom
e-mailu, ktorý obsahuje aktivačný kód služby VOYO, a to najneskôr 7 dní od vyhodnotenia daného kola
hry organizátorom. Počet výhercov každej hry sa môže líšiť, rovnako ako aj počet vouchrov, ktoré
získava výherca. V prípade ak pravidlá hry obsahujú viacmesačné predplatné služby VOYO, výherca
získa zodpovedajúci počet mesačných vouchrov. (napr. štvrťročné predplatné = 3 mesačné vouchre
atď.). Každý hráč môže v rámci jedného kola získať iba jednu výhru, pričom do hry sa mu zarátava iba
najlepšie hodnotené umiestnenie v danej hre. Hráč berie na vedomie, že pre uplatnenie výhry musí splniť
podmienky služby VOYO.
5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA HRY
V prípade akéhokoľvek porušenia týchto pravidiel, podvodného získania výhry, porušovania
Všeobecných obchodných podmienok organizátora alebo konania v rozpore s dobrými mravmi si
organizátor vyhradzuje právo kedykoľvek hru ukončiť, pozmeniť tieto podmienky alebo nevydať prípadné
výhry.
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky hry vrátane zmeny doby
trvania hry alebo jednotlivých kôl hry, či hru kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to od dňa zverejnenia na
svojej webovej stránke – https://www.nike.sk/osobitne-marketingove-nastroje-hazardnej-hry
Ak bude mať usporiadateľ či organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé
konanie hráča, bude hráč zo hry vylúčený; to rovnako platí i v prípade iného konania hráča či inej osoby,
ktorá hráčovi napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore s hernými pravidlami či
podmienkami alebo so zásadami fair play. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené
prípravou či vykonávaním akýchkoľvek úkonov v súvislosti s hrou, účasťou v hre ani výhrami v hre alebo
v súvislosti s nimi. Organizátor hry je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť hráča, a to v prípade, že
bude mať podozrenie, že hráč dosiahol výsledok v hre podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto hry. Toto rozhodnutie organizátora je
konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor hry neručí za technické problémy, ktoré môžu mať vplyv
na funkčnosť výhry. Hráč svojou účasťou v hre vyjadruje svoj súhlas s pravidlami hry a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať. Účasť v hre a/alebo výhra sa nedá vymáhať súdnou cestou. V ostatnom sa hra a vzťahy
medzi hráčmi a usporiadateľom alebo organizátorom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá vstupujú do platnosti 9.3.2022

