
PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE V RÁMCI PROMOAKCE TURNAJE 
1. Úvodní ustanovení 
Tento dokument upravuje úplná pravidla a podmínky konání spotřebitelské soutěže (dále jen 
„soutěž"), platné pro území České republiky (dále jen „pravidla“). Pravidla mohou být 
měněna pouze formou písemných dodatků. 
 
2. Pořadatel soutěže 
Pořadatelem soutěže je společnost 69GAMES  a.s., se sídlem Střelniční 1770, 744 01 Frenštát 
pod Radhoštěm, IČ: 07597983, DIČ: CZ07597983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11296 (dále jen „pořadatel“). 
 
3. Termín a místo konání soutěže 
Soutěž se koná na webových stránkách pořadatele https://www.69games.cz/tournaments 
 
Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních kol – turnajů, jejichž přesné časové 
ohraničení je specifikováno přímo na stránkách pořadatele v sekci Turnaje. 
 
4. Účastníci soutěže 
Soutěže se účastní za podmínek uvedených v těchto pravidlech sázející, který je řádně 
registrován do internetové technické u pořadatele (dále také „účastník“). 
 
Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje herní plán pro 
internetovou technickou hru. 
 
5. Podmínky účasti v soutěži 
Každý účastník se automaticky zapojuje do soutěže v případě, že se přihlásí ke svému 
uživatelskému kontu a v sekci Turnaje u příslušného soutěžního kola klikne na tlačítko 
„Přihlásit se do turnaje“. 
 
Každý účastník se může soutěže po celou dobu jejího konání zúčastnit opakovaně, nicméně v 
rámci jednoho soutěžního kola se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát. 
 
6. Odměny 
V každém soutěžním kole má každý účastník možnost získat jednu z peněžitých nebo 
věcných výher nebo kombinaci peněžité a věcné odměny, které jsou přesně specifikovány v 
popisku u každého soutěžního kola.  
 
Odměny není možné jakkoliv postoupit na třetí osobu. 
 
7. Způsob určení výherců 
Při splnění podmínek soutěže uvedených v bodě 5 a dále uvedených v těchto pravidlech je 
účastníkovi v rámci daného soutěžního kola přidělena jedna z výher dle bodu 6 dle počtu 
bodů, které účastník získal v soutěžním kole. A to tím způsobem, že po ukončení soutěžního 
kola budou rozděleny určené odměny pro soutěžní kolo účastníkům seřazeným podle počtu 
bodů, které v soutěžním kole získali. (Účastník s nejvyšším počtem bodů získá nejvyšší 
odměnu, atd.) 
 



Účastník v rámci soutěžního kola získává body podle výherních kritérií, která jsou v každém 
soutěžním kole přesně specifikována v popisku každého soutěžního kola. Body lze získat 
pouze transakcí za reálné peníze. 
 
V případě rovnosti bodů vyhrává ten účastník, který výherní počet bodů získal dříve. 
 
Možná výherní kritéria jsou následující: 
 
 
Součet sázek na technické hře 
 
Účastník získá jeden bod za každou vsazenou částku na technické hře nebo hrách, které jsou 
přesně specifikovány v popisku soutěžního kola na stránkách pořadatele. Výše minimální 
vsazené částky a počet zatočení potřebné k účasti v daném soutěžním kole, stejně jako 
koeficient přepočtu vsazené částky na body je vždy přesně specifikován v popisku soutěžního 
kola na stránkách pořadatele.  
 
Nejvyšší vážená výhra na technické hře 
 
Účastník získává v rámci soutěžního kola body za vygenerovanou normalizovanou výhru na 
technické hře nebo hrách, které jsou přesně specifikovány v popisku soutěžního kola na 
stránkách pořadatele, kde jsou také určeny minimální počet a hodnota zatočení na technické 
hře potřebné k účasti v daném soutěžním kole. V rámci jednoho soutěžního kola se každému 
účastníkovi započítávají body za jednu nejvyšší normalizovanou výhru z jedné hry technické 
nebo živé hry podle vzorce: výhra/sázka x koeficient přepočtu bodů. Pokud není v popisku 
soutěžního kola určeno jinak, je hodnota koeficientu přepočtu bodů 1 (Např. Účastník v 
rámci soutěžního kola vygeneruje z jedné hry technické hry výhru 20 000 Kč při sázce 1000 
Kč, takže dle vzorce 20000/1000×1 získává 20 bodů) Výše minimální vsazené částky a počet 
zatočení potřebné k účasti v daném soutěžním kole. 
 
Součet vážených výher 
 
Účastník získává v rámci soutěžního kola body za vygenerovanou normalizovanou výhru na 
technické hře nebo hrách, které jsou přesně specifikovány v popisku soutěžního kola na 
stránkách pořadatele, kde jsou také určeny minimální počet a hodnota zatočení na technické 
hře potřebné k účasti v daném soutěžním kole. V rámci jednoho soutěžního kola se každému 
účastníkovi započítávají body z jedné hry technické hry podle vzorce: výhra/sázka x 
koeficient přepočtu bodů. Pokud není v popisku soutěžního kola určeno jinak, je hodnota 
koeficientu přepočtu bodů 1 (Např. Účastník v rámci soutěžního kola vygeneruje z jedné hry 
technické hry výhru 20 000 Kč při sázce 1000 Kč, takže dle vzorce 20000/1000×1 získává 20 
bodů) Výše minimální vsazené částky a počet zatočení potřebné k účasti v daném soutěžním 
kole. 
 
Součet všech výher 
 
Účastník získává v rámci soutěžního kola body za vygenerované výhry na technické hře nebo 
hrách, které jsou přesně specifikovány v popisku soutěžního kola na stránkách pořadatele. 



Výše minimální vsazené částky a počet zatočení potřebné k účasti v daném soutěžním kole, 
stejně jako koeficient přepočtu vyhrané částky na body je vždy přesně specifikován v popisku 
soutěžního kola na stránkách pořadatele.  
 
Nejvyšší výhra 
 
Účastník získává v rámci soutěžního kola body za nejvyšší vygenerovanou výhru na technické 
hře nebo hrách, které jsou přesně specifikovány v popisku soutěžního kola na stránkách 
pořadatele. V rámci jednoho soutěžního kola se každému účastníkovi započítávají body za 
jednu nejvyšší výhru z jedné hry technické hry. Výše minimální vsazené částky a počet 
zatočení potřebné k účasti v daném soutěžním kole, stejně jako koeficient přepočtu vsazené 
částky na body je vždy přesně specifikován v popisku soutěžního kola na stránkách 
pořadatele. 
 
 
8. Předání odměny 
Peněžité odměny budou účastníkovi připsány na uživatelské konto ihned po skončení 
daného soutěžního kola. 
 
Výherci věcných cen budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 15 dnů od 
konce soutěžního kola. Výhercům bude sděleno pořadí v soutěžním kole včetně odpovídající 
odměny a budou vyzváni k potvrzení adresy pro zaslání odměny. 
 
V případě, že výherce nezareaguje na telefonickou nebo e-mailovou výzvu a nesdělí 
požadované informace do 20 dnů od konce soutěžního kola, odměna propadá ve prospěch 
pořadatele. 
 
Věcné odměny budou výhercům doručeny způsobem určeným pořadatelem, a to nejpozději 
do 30 pracovních dnů ode dne potvrzení adresy pro doručení. V případě, že zaslaná odměna 
nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu provozovatele, propadá odměna ve 
prospěch pořadatele. 
 
Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za 
ztrátu, poškození, zničení či nedoručení odměny samotné z důvodů spočívajících na straně 
účastníka nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních 
služeb či jiného doručovatele nebo přepravce. 
 
Účastník nemůže nárokovat jinou odměnu než určenou pořadatelem soutěže. 
 
9. Reklamace 
Jakékoli reklamace vyplývající z průběhu soutěže může účastník uplatnit u pořadatele, a to 
jejich zasláním e-mailem na adresu podpora@69games.cz. 
 
Jednotlivé reklamace jsou řešeny individuálně, přičemž v příslušných situacích postupuje 
pořadatel obvykle podle těchto zásad: 
 



Reklamaci nebude vyhověno v případě, že účastník neuzavřel sázky v požadované hodnotě z 
důvodů ležících na straně sázejícího (opomenutí, nesplnění denní hodnoty vkladu apod.). 
 
Reklamaci bude vyhověno v případě, že účastníkovi, který splnil všechny podmínky soutěže, 
nebyla v uvedené lhůtě stanoveným způsobem dodána dosažená odměna. 
 
10. Zpracování osobních údajů 
Podmínky zpracování osobních údajů účastníka v soutěži se řídí příslušným ustanovením 
Ochrany osobních údajů společnosti 69GAMES. 
 
11. Další ustanovení a podmínky 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně 
změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 
uveřejnění na webu www.69games.cz 
 
Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání 
účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník 
soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či 
jiné osoby, jež je v rozporu s těmito pravidly, podmínkami či zákonnými předpisy. 
 
V případě pochybností nad výkladem těchto pravidel vždy platí výklad pořadatele a konečné 
rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy na něm. 
 
V souladu se zákonem o daních z příjmů bude výhra výherci zdaněna sazbou srážkové daně 
ve výši 15%. Srážkové dani podléhají výhry v hodnotě nad 10 000 Kč. Tato daň bude 
odvedena a zaplacena pořadatelem soutěže. 
 
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 
 
V ostatním se průběh soutěže a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí právním 
řádem České republiky. 
 
Pravidla jsou vždy dostupná na internetových stránkách www.69games.cz. 
 
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu 
prezentujícím tuto soutěž, a těchto pravidel, platí text těchto pravidel. 
 
Ve Frenštátu pod Radhoštěm dne 17. května 2022 
 
69GAMES a.s. 


