
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

o hlavní výhru gril Weber Master-touch 

 
1. Úvodní ustanovení 
 
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost SPORT GAMES WIN, a.s., sídlem Náhorní 102, 250 

66 IČ: 27381081, zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 10195. 

1.2. Účastník soutěže je fyzická osoba, která splnila podmínky soutěže dle čl. 2.1 těchto 
pravidel. 

1.3. Soutěž probíhá v následujících provozovnách pořadatele: 
• Casino SPORT GAMES, Makovského 1179/2, Řepy Praha 17, 163 00  
• Casino SPORT GAMES, Jičínská 1282, Mladá Boleslav 293 01 
• Casino SPORT GAMES, Bardějovská 2600, Česká Lípa 470 06 
• Casino SPORT GAMES, Husova 1058, Valdické Předměstí Jičín 506 01 

(dále jen samostatně „Provozovna“ anebo společně „Provozovny“) a to od 09:00 hod 
dne 01.08.2020 do 20:00 hod dne 11.09.2020. 

 
2. Podmínky účasti v soutěži a průběh soutěže 
 
2.1. Soutěže se může účastnit výhradně návštěvník Provozovny, splňující zároveň všechny 

následující podmínky: 
• návštěvník svůj příchod do Provozovny registruje na vstupu do Provozovny 
• návštěvník vysloví souhlas s účastí v soutěži a podmínkami soutěže. 

2.2. Návštěvníkům Provozovny budou obsluhou registračního místa Provozovny zdarma 
vydány soutěžní slosovací karty označené číslem shodujícím se s číslem registrační 
karty návštěvníka provozovny. Tyto karty obsahují 3 prázdná políčka, sloužící pro otisk 
unikátního razítka za každou denní návštěvu provozovny (rozumí se jeden otisk razítka 
za 24 hod).  

2.3. Karta musí být zcela vyplněná, tj. 3 otisky razítka, aby byla platná a mohla být vhozena 
do osudí. Účastník soutěže tak může tímto způsobem získat více než jednu soutěžní 
slosovací kartu.  

 
3. Slosování  

 
3.1. Slosování vyplněných soutěžních slosovacích karet proběhne v prostorách provozoven 

pořadatele a to: 
• Casino SPORT GAMES, ul. Makovského, Praha – dne 11.09.2020 ve 20:00 
• Casino SPORT GAMES, ul. Jičínská, M. Boleslav – dne 11.09.2020 ve 20:00 
• Casino SPORT GAMES, ul. Bardějovská, Č. Lípa – dne 11.09.2020 ve 20:00 
• Casino SPORT GAMES, ul. Husova, Jičín – dne 11.09.2020 ve 20:00 

3.2. Ke slosování budou přijaty pouze zcela vyplněné soutěžní slosovací karty vydané za 
dobu trvání soutěže od 09:00 dne 01.08.2020 do 20:00 dne 11.09.2020. 

3.3. Losování bude probíhat tak, že osoba určená Pořadatelem (dále jako „Odpovědná 
osoba") postupně náhodně vytáhne (vylosuje) ze sběrného boxu 10 soutěžních 
slosovacích karet, přičemž první vytažená karta vyhrává 10.cenu, druhá vytažená karta 
vyhrává 9. cenu a postupně poslední vytažená karta vyhrává první cenu. Po losování je 
Odpovědná osoba povinna vyhotovit písemný zápis o provedeném losování.  

3.4. Odpovědná osoba vyhlásí vždy po vylosování každé soutěžní karty její unikátní číslo, 
které se shoduje s číslem registrační karty účastníka soutěže. Výherci okamžikem 
vyhlášení jeho čísla registrační karty počíná běžet lhůta v délce 1 minuty, během které 
je výherce povinen dostavit se k odpovědné osobě k převzetí výhry. Výhra může být 
předána osobě právě tehdy, pokud se prokáže svoji registrační kartou shodnou s číslem 



soutěžní karty a současně totožnost prokáže pomocí státem vydaného dokladu 
totožnosti s fotografií.  

3.5. Pokud se po losování o výhře vylosovaný účastník soutěže ve lhůtě dle předchozího 
bodu pro výhru nedostaví, nebo neprokáže dostatečně svoji totožnost, právo na výhru 
této osobě nevzniká, jeho soutěžní slosovací karta se odloží a proběhne bezodkladně 
nové losování této výhry. Losování bude probíhat opakovaně, dokud nebudou všechny 
výhry výhercům předány. Každému účastníkovi může vzniknout právo na výhru pouze 
jedné za tří hlavních cen, kterými jsou ceny 1. - 3. viz bod Výhry 4.1. 

3.6. Všechny slosovací karty za dané období se budou shromažďovat v losovacím boxu do 
doby losování. Po proběhnutí losování se zbývající nevýherní losy vysypou pro 
případnou kontrolu, zda tam byli všichni (hosté můžou najít sami sebe pro kontrolu v 
případě zájmu). 

3.7. Obsluha vede jmenovitý seznam hostů vč. označení dané soutěžní slosovací karty, 
kterým byla karta dána do slosování. 

 
4. Výhry 
 
4.1. Za podmínek dosažení výhry v souladu s těmito pravidly spotřebitelské soutěže má 

účastník soutěže nárok na výhru. Výhry jsou následující:  
 

1. cena – gril Weber Master-touch  
2. cena – pivní chlazení Lindr Pygmy 20/K  
3. cena – sud Keg Pilsner Urquell 30l  
4. cena - 2.000 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
5. cena - 1.000 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
6. cena - 800 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
7. cena - 600 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
8. cena - 400 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
9. cena - 200 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 
10. cena - 100 bonusů na věrnostní kartu Sportgames 

 
4.2. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže ztrácí účastník soutěže nárok na 

výhru. 
4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o 

udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze 
soutěže. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
5.1. Účast v soutěži automaticky znamená souhlas s pravidly soutěže. Účast v soutěži není 

zpoplatněna a podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu. 
5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech 

týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit 
či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 

5.3. Účastník soutěže souhlasí s pořizováním záznamů a evidencí o výhrách a jejich 
vyplacení pořadatelem nebo jím pověřenou osobou a vyhotovováním obrazových 
záznamů účastníka pořízených výhradně v souvislosti s touto Soutěží, zejména při 
předávání výhry Pořadatelem, kdy tyto obrazové záznamy je Pořadatel oprávněn využít 
pro účely vlastní prezentace a reklamy. 

 
V Praze den 28.07.2020 
 
 
 
                                                                                                       SPORT GAMES WIN, a.s 


