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PROFI CREDIT Czech, a. s.,

IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1 (dále jen „Organizátor“)

jako pořadatel vyhlašuje soutěž pod názvem „Na hokej raz dva“.

1. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky
starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti
Organizátora.
V případě, že se výhercem stane osoba, která je ze Soutěže vyloučena, ztrácí na výhru nárok. Stejně
tak nárok na výhru zaniká v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Každý účastník je povinen se seznámit s úplnými pravidly Soutěže, která jsou pro něj účastí v Soutěži
plně závazná.
2. Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle bodu 1. těchto pravidel, která nejpozději do pondělí
20. května 2019 včetně, prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách
www.nahokejrazdva.cz tipne správný výsledek zápasu Česko – Švýcarsko v základní skupině na
hokejovém MS, který proběhne v úterý, 21. května 2019 od 12:15 hodin, a který uvede řádně své
jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3. Jeden účastník Soutěže může tipovat výsledek zápasu jen jednou.
4. Soutěž trvá v termínu od 22. dubna 2019 do 20. května 2019 23:59 hodin.
5. Tipovací otázka je po celou dobu trvání soutěže stejná a neměnná. Tipovací soutěžní otázka zní:

Tipuj výsledek zápasu českého národního týmu proti reprezentaci Švýcarska, který se odehraje
v úterý 21. května 2019 od 12:15 hodin.

6. Vyhodnocení soutěže: Výhercem se stane ten Účastník soutěže, který správně tipne výsledek
zápasu Česko – Švýcarsko na hokejovém MS 21. května 2019 při splnění podmínek bodu 1, 2 a 3.
Z Účastníků soutěže se správným tipem Organizátor vybere Výherce pomocí losování. Celkem
vyhrávají 3 Účastníci soutěže. Pokud nebude dostatečný počet Účastníků soutěže se správným tipem,
Organizátor zbylé výherce vylosuje ze všech odevzdaných tipů. Každý Účastník soutěže může vyhrát
pouze jednou.
7. Výhry v Soutěži jsou tři. A to vždy balíček 2 vstupenek na finálový zápas MS v hokeji,
který se uskuteční v sobotu 25. května 2019 od 20:15 hodin v Bratislavě, včetně ubytování pro
dvě osoby se snídaní.
8. Výherce bude kontaktován zástupcem Organizátora prostřednictvím telefonu na tel. číslo, které
uvedl v soutěžním formuláři na internetových stránkách www.nahokejrazdva.cz. Telefonní číslo bude
vytočeno maximálně 3x s odstupem 10 minut, z čehož každé vytáčení bude trvat maximálně 10
zazvonění.
Výherce se musí do telefonu identifikovat jménem, příjmením a e-mailovou adresou uvedenou
v soutěžním formuláři. V případě, že budou tyto informace sděleny chybně, nebo bude zřejmé, že
telefonní hovor nepřijal Účastník, který vyplnil ve formuláři, takto vylosovaný
Účastník může automaticky ztratit nárok na výhru.

Pokud se nepodaří výherce dle předchozího odstavce kontaktovat, tento ztrácí nárok na výhru a bude
přistoupeno k novému losování na stejném principu, jako je uvedeno výše, a to i opakovaně do doby,
než bude výherce dle těchto pravidel určen.
9. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit. Změny
budou oznámeny na www.proficredit.cz a na www.nahokejrazdva.cz
10. V případě osobního předání balíčku budou vyhotoveny fotky/video z předání a krátký článek pro
marketingové účely.
Zapojením do akce každý účastník této akce souhlasí s tím, aby takto vyhotovené fotky a videa a
článek s údaji o výherci mohli být ze strany Pořadatele používány pro marketingové účely. Nakládání
s a užívání fotek, videí a článků s údaji o výherci bude upraveno písemným souhlasem daného
výherce. Poskytnutí takového písemného souhlasu je nezbytnou podmínkou pro to, aby výherci
vzniklo právo na danou cenu (2 vstupenky na finálový zápas MS v hokeji v Bratislavě 26. 5. 2019
s ubytováním pro dvě osoby se snídaní) a aby mu tato cena byla předána. Pokud výherce odmítne
pořadateli takový písemný souhlas poskytnout, jeho právo na výhru zaniká a Pořadatel provede
náhradní losování jiného výherce. Právo na výhru je i u jiného výherce podmíněno poskytnutím
písemného souhlasu, tak jak je uvedeno shora v tomto bodě Pravidel akce.
10. Pokud si Výherce odměnu nepřevezme, nárok na odměnu zaniká.
11. Zapojením se do soutěže a odesláním formuláře souhlasí soutěžící s pravidly této akce.

PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ 61860069,
bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 115-5831460297/0100, Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.

