Pravidlá hry automatovej súťaže o výhru od 100 do 1000 EUR

I. Úvodné ustanovenia
•
•

•

Automatová hra, je interaktívna Súťaž prebiehajúca na prevádzkach spoločnosti Magnus Game
s.r.o. v ktorej ma možnosť získania ceny každý Hráč, ktorý splní stanovené podmienky.
Výrobcom hry je spoločnosť Magnus Game s.r.o., Halenárska 12, 917 01 Trnava, IČO 36 24 00
61, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12365/T (ďalej
v texte ako “Výrobca”).
Hra bude mať podobu priamej hry t.j. Každý hráč nachádzajúci sa v herni, ktorý spĺňa podmienky
sa môže zapojiť do Súťaže, na prevádzkach Výrobcu.

II. Definície pojmov
2.1.Akékoľvek slovo týchto pravidiel vedomostnej súťaže (ďalej v texte „pravidiel“) začínajúce veľkým
písmenom v akejkoľvek súvislosti má nasledovnú definíciu:
„Súťaž“ znamená individuálne alebo kolektívne súťaženie o ceny, ktoré výrobca poskytuje súťažiacim.
„Súťažiaci“ znamená každého Hráča Hry staršieho ako 18 rokov, ktorý sa zúčastňuje súťaže v súlade s
týmito hernými pravidlami;
„Telefónne čísla“ znamenajú telefónne linky, prostredníctvom ktorých sa súťažiaci môže kontaktovať v
prípade výhry alebo zapojenia do ďalšej súťaže. Telefónne číslo slúži iba na interné účely a nebude
poskytnuté žiadnej tretej strane.
„Ceny“ znamenajú „Garantovanú výhru“ a „Čiastkovú výhru “. V oboch prípadoch sa jedná o finančné
ceny poskytnuté Súťažiacemu, ktorý úspešne absolvuje Súťaž. O akú cenu Súťažiaci hrá je popísané na
plagáte ktorý sa uverejňuje na začiatku Hry a v čase aktuálne prebiehajúcej Súťaže po tom, čo súťažiaci
vstúpi do hry.
„Herná hra“ znamená jednotlivú časť Súťaže, ktorá sa hrá za určité časové obdobie. Pozostáva z
nasledovných častí:
„Hra o garantovanú výhru“: Súťažiaci hrá hru, ktorá môže byť logickou, matematickou, slovnou, zábavnou,
obrázkovou, náhodnou. Úspešný Súťažiaci vyhráva po vylosovaní na konci súťažného obdobia
Garantovanú výhru.
„Čiastková výhry“: Je delená Garantovaná výhra v prípade, že výherca, ktorý sa nenachádza v čase výhry
v herni prichádza o nárok na výhru a výhra je rozdelená v prospech ďalších 5 vylosovaných hráčov, ktorý
sú v momente losovania v herni.
,,Herňa”: Je miesto – prevádzka prevádzkovateľne hry, na ktorom hra v ohraničenom časovom období
prebieha.
„Výherca“ znamená, že Súťažiaci bol úspešný v hre a to buď v časti v „Hre o garantovanú výhru“ alebo v
hre o „Čiastkovú výhru“.

„Účastník“ znamená každého Hráča, ktorý spĺňa podmienky a zapojil sa dobrovolne a vedome do Súťaže.

III. Podmienky účasti v Súťaži
3.1.Na účasť v Súťaži a na Ceny je spôsobilý:
občan Európskej únie,
ktorý dosiahol vek 18 rokov,
súhlasí s týmito pravidlami a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže.
3.2.Osobami vylúčenými zo Súťaže sú zamestnanci Herne, zamestnanci Výrobcu a ich blízke osoby v
zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Tieto osoby sa nesmú zúčastniť Súťaže ani obdržať nijakú Cenu.
3.3.Všetky vstupné inštrukcie, ktoré oznámi Výrobca, sa stávajú súčasťou pravidiel Súťaže.
3.4.Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia o účasti akéhokoľvek Súťažiaceho
v Súťaži.
3.5.Pre určenie a rozhodnutie, či má Súťažiaci právo na výhru, sú rozhodujúce technické zariadenia a
záznamy Výrobcu.
3.6.V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek
rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Výrobcu bez ohľadu na akékoľvek iné
dojednania alebo dohody so Súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene Súťažiaceho.

IV. Účasť v Súťaži
4.1.Účasťou v Hernej hre Súťažiaci potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami Herných pravidiel a
považuje ich za záväzné. Účasť v Hernej hre začína úspešným splnením pravidiel. Účastníci, ktorí porušia
Herné pravidlá, budú okamžite z Hernej hry vylúčení.
4.2.Účastníci Hernej hry súhlasia s tým, že osobné údaje, ktoré poskytnú Výrobcovi a to najmä ich
telefónne čísla budú zálohované a používané Výrobcom v priestoroch Výrobcovej prevádzkarne pre účely
Hernej hry a ďalšej propagácie. Výrobca je oprávnený osobné údaje súťažiacich používať výlučne v
súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najmä s
ust. § 6 ods. 2 uvedeného zákona.
4.3.Účastníci Hernej hry udeľujú Výrobcovi výslovný a neodvolateľný súhlas s používaním ich mena,
fotografií, video nahrávok a všetkých ďalších prejavov zaznamenaných Výrobcom v súvislosti s výrobou a
propagáciou Hernej shry alebo Výrobcu.
Tento súhlas sa vzťahuje najmä na nasledovné:
záznamy a reprodukcie použitím akejkoľvek techniky, zahŕňajúcej tlač a fotografický film, magnetické
pásky, diskety a digitálnu technológiu,
zaradenie do obchodnej databázy,
verejné vystúpenia a prezentácie,
prezentácie a výstavy,
zadanie do počítačovej pamäte a do počítačovej alebo multimediálnej siete (vrátane Internetu),
nájom a výpožička,
vysielanie video alebo audio, káblom aj bezkáblovo, cez pozemné stanice, cez satelit,
reemisie (cez káblovú sieť alebo cez digitálne nosiče).
Súhlas je obmedzený na vysielacie obdobie Hernej show a nie je územne limitovaný.

4.4.Účastníci Hernej hry berú na vedomie a súhlasia s tým, že počas priebehu ich vystupovania v Hernej
hre je zakázané propagovať akýkoľvek tovar, služby alebo osoby, používať spoločensky
neakceptovateľné výrazy a propagovať politické alebo náboženské názory.

V. Spôsob súťaže
5.1Súťaž pozostáva, z vyžrebovania hráčov po splnení podmienok.
5.2.Každá súťaž sa objaví na plagáte, na prevádzkach Výrobcu alebo ju ozrejmia zamestnanci
zodpovedný za danú hru.
5.3.Súťažiaci sa stávajú účastníkmi Súťaže v súlade s týmito hernými pravidlami a na základe postupu
podľa čl. VI. Súťažiaci budú vyžrebovaní individuálne a podľa pravidiel tejto Hry pod dozorom
zodpovednej osoby za regulérny priebeh tejto Hry.
5.4.Vyhrávajúcim Súťažiacim sa stane prvý Účastník, ktorý má najvyšší kredit na automate a nachádza sa
v čase vyhlásenia výsledkov v Herni. Celkový počet výhier súťažiaceho v danom kalendárnom mesiaci
nepresiahne 5 výhier. Ak súťažiaci presiahne tento počet, stráca pre obdobie od toho okamihu do konca
kalendárneho mesiaca spôsobilosť na účasť v súťaži a nemôže teda počas tohto obdobia obdržať nijakú
cenu.

VI. Trvanie, prerušenie, ukončenie hry
7.1.Výrobca má výhradné právo zmeniť tieto Herné pravidlá a kedykoľvek ukončiť, prerušiť alebo
predĺžiť Hernú hru alebo zmeniť jej zaradenie na prevádzke.
7.2.Pokiaľ Výrobca príjme rozhodnutie uvedené v bode 7.1., zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom
zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel minimálne 24 hodín vopred.

VIII. Sťažnosti
8.1.Rozhodnutie Výrobcu týkajúce sa akýchkoľvek sťažností Účastníkov je konečné.
8.2.Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Hernej hry a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená
okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých losovaní Hernej
hry, ale bola podaná po skončení toho ktorého losovania, Výrobca o sťažnosti rozhoduje do 30
pracovných dní od jej doručenia. Sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7
pracovných dní od losovania Súťaže, ktorej sa sťažnosť týka.
8.3.Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu losovania Hernej hry sa
viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

IX. Odovzdanie cien
9.1.Od Výhercov cien vyžiadajú zástupcovia Výrobcu ich osobnú účasť na losovaniach. Kde sa v prípade
výrhy bude spisovať Preberací protokol o výhre, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, číslo
občianskeho preukazu a telefonický kontakt na výhercu. Tieto osobné údaje sa použijú len v súvislosti a na
účely odovzdania ceny.
9.2.Ceny budú vyplatené Výhercovi v hotovosti priamo na mieste konania losovania.Výherca si ju musí
osobne prevziať a preukázať pri tom svoju totožnosť.
9.3.Ceny budú vyplatené Výhercom do 45 pracovných dní počítaných odo dňa zverejnenia Hernej hry,
pokial v tejto Hernej hre nebude určené inak.
9.4.Ak sa Cena z akéhokoľvek dôvodu vráti Výrobcovi, zaniká nárok výhercu na túto cenu okamihom jej

spätného doručenia na adresu Výrobcu.
9.5.Mená Výhercov, mesto v ktorom majú Výhercovia trvalý pobyt a výška Ceny bude zverejnená na
internetovej stránke www.magnusgame.sk, alebo na stránke subjektov podieľajúcich sa na realizácii Herne
hry, s čím účastníci udeľujú svoj súhlas registráciou do Hry.
9.6.Výrobca je oprávnený použiť aj ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci získať špeciálne
výhody za pohotovú alebo opakovanú účasť v Hernej hre.

X. Duševné vlastníctvo
10.1.Súťažiaci nesmie:
reprodukovať akékoľvek materiály bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Výrobcu,
spôsobiť, umožniť alebo pokúsiť sa spôsobiť akékoľvek porušenie práv duševného vlastníctva Výrobcu
alebo práv využívaných Výrobcom na základe licencie; toto zahŕňa najmä vyhľadanie zdrojového kódu
súťaže.

XI. Ochrana údajov
11.1.Výrobca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré mu Súťažiaci poskytnú na účely Hernej hry, zálohovať,
používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané
osobné údaje budú použité pre účasť v hre a pre odovzdanie cien.
11.2. Poskytnutím svojich osobných údajov pri registrácii dáva účastník v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.
428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov, Výrobcovi, spolupracujúcim subjektom svoj súhlas so
spracovaním svojho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a veku. Účastník súhlas udeľuje najmä na
zaradenie údajov do databázy Výrobcu a spolupracujúcich subjektov a k ich využívaniu na ich
marketingové účely, na účely realizácie Hry, jej analýzy, na organizovanie ďalších akcií a informovania o ich
ponuke výrobkov a služieb. Všetky subjekty, ktorým sa udelil súhlas majú postavenie prevádzkovateľa v
zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracúvaním osobných
údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou
doporučeného listu odvolať. Odvolanie súhlasu voči jednému zo subjektov, ktorým bol súhlas udelený
nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného ostatným. Oprávnené subjekty sú oprávnené spracúvať osobné
údaje, až kým účastník hry neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcich viet. Spracúvané osobné údaje je
možné zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch. V rovnakom
rozsahu, rovnakým subjektom a za rovnakých podmienok udeľuje účastník Programu súhlas aj na
využívanie iných ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.

XII. Rozhodné právo
12.1.Tieto pravidlá sa riadia slovenským právom a sú zostavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky.

XIII. Záverečné ustanovenia
13.1.Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.12.2013. A naďalej budú trvať počas celého roka
do 31.12.2014

