Úplná pravidla soutěže „Fortuna Vaše sázky!“

1. Organizátor
Organizátor soutěže „Fortuna Vaše sázky!“ je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Vodičkova
699/30, 110 00, Praha 1, IČ: 43003575, DIČ: CZ699001753 (dále jen „organizátor“).
2. Termín konání soutěže
Soutěž probíhá v období 01.03.2016 - 31.12.2016. Vyhlášení výsledků proběhne do 15.01.2017.
3. Účast v soutěži
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník
soutěže“).
4. Pravidla soutěže
Soutěžící se do soutěže zapojí registrací na internetových stránkách vasesazky.ifortuna.cz (dále jen
„aplikace“). V případě, že se soutěžící zúčastnil předchozí soutěže, která byla organizátorem pořádána
pod shodným názvem „Fortuna Vaše sázky!“, použije pro přihlášení do aplikace již zaregistrované
přihlašovací údaje.
Cílem soutěže je získávat body na základě činností soutěžícího v aplikaci, přičemž činnosti, za které
jsou body přidělovány, jsou blíže specifikovány v bodu 5 těchto pravidel.
5. Získávání bodů
Body v soutěži je možné získávat za následující činnosti:
a) Vkládáním návrhů na sázkové příležitosti. Soutěžící může prostřednictvím aplikace vkládat
návrhy na sázkové příležitosti vypisované organizátorem. Návrhy jsou vkládány do
jednotlivých kol, přičemž do každého kola je možné vložit pouze omezený počet návrhů.
Ostatní soutěžící mají možnost pro návrhy hlasovat. Po ukončení příslušného kola vybere
organizátor dle svého uvážení blíže neurčený počet z návrhů, na které vypíše sázkovou
příležitost na webu www.ifortuna.cz. Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat v daném kole
žádný návrh. V rámci vkládání návrhů na sázkové příležitosti je možné získat body za tyto
činnosti (bodová hodnota za jednotlivé činnosti je uvedena v aplikaci):
 Vložení návrhu sázkové příležitosti
 Získání 10 hlasů od ostatních soutěžících pro návrh sázkové příležitosti, a to za celé
období trvání soutěže, přičemž hlasovat pro jednotlivé návrhy sázkových příležitostí
lze pouze v rámci příslušného kola
 Umístění návrhu sázkové příležitosti mezi 10 nejlepšími v rámci kola
 Výběr návrhu sázkové příležitosti organizátorem a vypsáním sázkové příležitosti
 Extra body udělené bookmakerem
b) Získáváním odznaků. Soutěžící získává odznaky (badge) za milníky a činnosti dosažené
v aplikaci. Každý odznak je odměněn určitým počtem bodů, přičemž přesný počet bodů je
uveden v aplikaci;
c) Registrací do Fortuna Klubu Plus na www.ifortuna.cz;
d) „Lajknutím“ Facebookového profilu www.facebook.com/ifortuna.cz.
6. Výhry
Soutěžící získá výhru za účast v této soutěži, přičemž výše výhry se řídí stavem bodů dosažených
soutěžícím k 31.12.2016, tj. pokud například bodové konto soutěžícího k 31.12.2016 bude dosahovat
4550 bodů, získá soutěžící výhru v podobě kreditu na sázení v hodnotě 100 Kč.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že výhry dle těchto pravidel získají pouze soutěžící,
kteří splní pravidla pro jejich získání a zároveň v okamžiku vyhodnocení budou řádně registrovanými
členy Fortuna Klubu Plus.

Výchozí hodností pro každého soutěžícího je hodnost Vojín, přičemž získáváním bodů soutěžící
dosahuje vyšších hodností, a to dle následujících pravidel:
A) Desátník
a. nutný počet bodů: 500
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 20 Kč
B) Praporčík
a. nutný počet bodů: 2000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 50 Kč
C) Poručík
a. nutný počet bodů: 4000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 100 Kč
D) Kapitán
a. nutný počet bodů: 7000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 200 Kč
E) Major
a. nutný počet bodů: 11000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 500 Kč
F) Plukovník
a. nutný počet bodů: 15000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 800 Kč
G) Generálmajor
a. nutný počet bodů: 20000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 1 000 Kč
H) Generál
a. nutný počet bodů: 30000
b. výhra: kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě 2 000 Kč
První tři soutěžící, kteří budou mít k 31.12.2016 v aplikaci nejvíce bodů, získají speciální prémii pro
vítěze, a to kredit na sázení na www.ifortuna.cz v hodnotě:
a) soutěžící s nejvyšším počtem bodů kredit v hodnotě 10 000 Kč
b) soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů kredit v hodnotě 5 000 Kč
c) soutěžící s třetím nejvyšším počtem bodů kredit v hodnotě 3 000 Kč.
Výherci soutěže budou oznámeni v aplikaci.
7. Souhlasy
Účastí v soutěži vyslovuje soutěžící následující souhlasy:
a) Odesláním soutěžního díla do soutěže poskytuji bezplatně organizátorovi nevýhradní licenční
oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“).
Licenci uděluji v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu
autorskoprávní ochrany díla. Licenci uděluji zejména na použití díla pro účely této soutěže a dále
pro reklamní a obchodní účely společnosti organizátorovi a jejích výrobků. Beru na vědomí, že
organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své
potřeby. Potvrzuji, že jsem si vědom/a své plné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s
poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve
spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo,
ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Svojí účastí v soutěži zejména potvrzuji,
že soutěžní dílo do soutěže zaslané je mým původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli
autorských děl. Stejně tak se zavazuji, že užitím soutěžního díla dle soutěžních pravidel nebudou
dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných
známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže jsem si

vypořádal/a na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že jsem svým
konáním porušil/a práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, jsem za takovéto
porušení plně odpovědný/á. Beru na vědomí, že jsem povinen/na organizátorovi uhradit jakoukoli
škodu, újmu či jiné náklady v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech
stanovených a zároveň mi v takovém případě zanikne právo na převzetí příslušné výhry a moje
výhra bez náhrady propadne organizátorovi.
b) Účastí v soutěži vyjadřuji svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuji se je plně dodržovat, a
souhlasím s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat moje jméno, příjmení a město,
jakož i pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či zvukově-obrazové záznamy mé osoby ve
sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této
soutěže.
c) Účastí v soutěži uděluji bezplatný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
organizátorem, jakožto správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele,
pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu konání soutěže a
předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb,
informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. – tento souhlas uděluji na dobu neurčitou,
tj. do odvolání souhlasu. Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu
s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů
bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní
techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že
osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje
potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud zjistím nebo se budu
domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby
odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací
osobních údajů). Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně
odstranit závadný stav. Jsem srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k
osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci
bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Poskytnutí osobních
údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním
bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů.
8. Obecné podmínky
V případě, že se soutěžící zúčastnil předchozí soutěže, která byla organizátorem pořádána pod
shodným názvem „Fortuna Vaše sázky!“, budou veškeré body dosažené soutěžícím v předchozí
soutěži vymazána, a to s účinností od zahájení této soutěže.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra
nebude předána. V takovém případě nastupuje na místo tohoto neoprávněného výherce další
soutěžící podle rozhodnutí organizátora, tj. zpravidla soutěžící, který by se byl stal výhercem příslušné
výhry, pokud by se soutěže nebyla účastnila osoba, jíž z důvodů uvedených v tomto ustanovení nebyla
výhra předána a bez náhrady propadá organizátorovi.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se
společností provozující elektronickou sociální sítí Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje
informace organizátorovi soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť

vlastnící a provozující. Soutěžící užívající pro účely této soutěže prvků elektronické sociální sítě
Facebook, musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na
www.facebook.com/terms.php. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžícího,
jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.
duplicitní účet). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či
Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil
soutěžícího, který užil v této soutěži prvků elektronické sociální sítě Facebook, musí existovat a být
platný po celou dobu trvání soutěže.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odeslaných soutěžních zpráv a dalších
vstupů, které soutěžící podle těchto pravidel vkládají do soutěže. Do soutěže nebudou zařazeny
soutěžní zprávy a vstupy, jež nebudou splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly
osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí
v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty
alternativně, např. peněžní formou.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit
bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít
podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je
v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto
rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
Ze soutěže jsou vyloučení všichni zaměstnanci společnosti organizátora a všech spolupracujících
agentur či společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jí blízka, výhra se neodevzdá.
Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesláním soutěžních zpráv
souvisejících s touto soutěží.
V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech
anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění
těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech
anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly
soutěže.

V Praze dne 29.02.2016

