VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE A 13 LUXUSNÍCH CEN
Jedná se o bonusovou nabídku v rámci Věrnostního programu Casina Kartáč, kdy je Hráč odměňován Body za
svoji aktivitu při účasti na všech hazardních hrách provozovaných ve všech kasinech CASINA Kartáč Group a.s.
(dále jen Provozovatel).
Místa konání soutěže:
 Casino Elektra, Umělecká 305/1, Ostrava
 Casino Imperial, Puchmajerova 305/1, Ostrava
 Casino Kartáč Opava, nám. Republiky 211/4a, Opava
Zahájení soutěže: 1.10.2020 v 00:00 hod.
Ukončení soutěže: 22.12.2020 v 23:59 hod.
Vyhodnocení soutěže: 23.12.2020
Pravidla soutěže:
Do soutěže může vstoupit každý návštěvník výše uvedených kasin, a to kdykoliv v jejím průběhu, který se
účastní hazardní hry, jak na živých hrách (ruleta, Black Jack, Pětikaretní poker, Ultimate Texas Hold´em Poker),
tak na neživých hrách (videoloterní terminály) a svou aktivitou na těchto hrách se snaží získat co nejvíce
Koeficientů v průběhu soutěže. Jedinou podmínkou vstupu do této soutěže je minimální hranice jeho Výplaty
z každé ukončené hry, která činí 10.000, - Kč.
Výše Koeficientů jednotlivých hráčů se zjišťují a vyhodnocují denně za uplynulý den výpočtem poměru Výplata/
Vklad (příklad výpočtu: výplata výhry 58.600 Kč je dělena vkladem do hry 9.000 Kč a vypočtený Koeficient má
tedy hodnotu 6,51). Jednotlivé denní Koeficienty se hráčům sčítají a aktuální průběžné výsledky jsou denně
zveřejňovány na informačních tabulích v jednotlivých kasinech.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli Hráče z této soutěže bez předchozího upozornění v případě,
že zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany Hráče,
např. tím, že provádí výběry finančních prostředků bezprostředně po hotovostních vkladech (tzv. falešný drop).
Vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude vyhodnocena dne 23.12.2020 a její výsledky budou bez odkladu zveřejněny ve všech kasinech
Provozovatele. K předání 1. ceny bude výherce vyzván Provozovatelem, Body získané za 2.- 13. místo v soutěži
budou jednotlivým účastníkům soutěže připsány do jejich Věrnostních kont v registračním systému
Provozovatele. Takto získané Body lze následně kdykoliv konvertovat v pokladně jednotlivých kasin na peněžní
prostředky (1 Bod = 1 Kč) a volně jimi disponovat.

Ceny:
2)
3)
4)
5)

50 000,- Kč
35 000,- Kč
30 000,- Kč
25 000,- Kč

1) Nový Roadster BMW G 310 R
6) 20 000,- Kč
7) 15 000,- Kč
8) 10 000,- Kč
9) 5 000,- Kč

10)
11)
12)
13)

4 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
1 000,- Kč

Podmínkou vyplacení výhry je ověřená e-mailová adresa účastníka soutěže v registračním systému
návštěvníků kasina Provozovatele.
Pravidla této bonusové nabídky navazují na Všeobecné obchodní podmínky pro účast na hazardních hrách
provozovaných v kasinu (dále jen VOP) Provozovatele, které jsou součástí úpravy právního vztahu Provozovatel
vs. Hráč, a to konkrétně v čl. VII. VOP.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu struktury soutěže, a dále pak právo kdykoliv ukončit soutěž. O těchto
změnách budou Hráči informováni v kasinech Provozovatele.
Tato Pravidla vstupují v platnost od 1.10.2020.

