Súťaž “Vianočná súťaž“
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o. , ul. L. Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad,
IČO: 36 794384, DIČ: 20 22 40 96 75, zapísaná v OR SR, odd. Sro, vložka č. 27121/P (ďalej len
„organizátor“).
2. Súťaž sa uskutoční v čase od 1.12.2018 do 21.12.2018 (ďalej len „súťaž), v prevádzkach
excelclub spoločnosti Ariola s. r. o. na území SR, a to: v mestách Martin, Dolný Kubín, Banská
Bystrica – Družby č. 2b, Banská Bystrica – Kyjevské námestie č. 1, Púchov, Trenčín.
3. Pravidlá súťaže sú k dispozícii k nahliadnutiu v každej prevádzke excelclub (ďalej len
„excelclub“) na území SR, v ktorej sa súťaž uskutoční a súčasne na internetovej stránke
www.ariola.sk.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na
území SR (pracovník excelclubu (ďalej len „obsluha“) má právo na tieto účely požadovať
predloženie preukazu totožnosti), ktorá spĺňa ďalej definované podmienky súťaže (ďalej len
„súťažiaci“).
Súťažiaci musí splniť podmienku:
„aktívneho hráča“ (definícia aktívneho hráča: hráč, ktorý uskutočňuje stávku na video
lotériách, výherných prístrojoch alebo ruletách v prevádzkach excelclub, v ktorých súťaž
prebieha), pričom minimálna hodnota jedného vkladu uskutočneného týmto aktívnym
hráčom musí byť pri každej hre minimálne vo výške 10,-€.
4. Pravidlá súťaže
Po splnení hlavnej podmienky v súťaži – uskutočnení minimálneho vkladu – si hráč od
personálu excelclubu (ďalej len „personál“) vyberie jeden losovací lístok (ďalej len „lístok“),
ktorý je v strede perforovaný a ktorého jednu časť (ďalej len „ústrižok“), teda jednu polovicu,
si ponecháva súťažiaci a druhú polovicu si ponecháva personál. Personál tento ústrižok vhodí
do zlosovacieho bubna (ďalej len „bubon“), kde sa zhromažďujú všetky ústrižky od všetkých
zúčastnených súťažiacich počas celej doby trvania súťaže.
Po splnení podmienky minimálneho vkladu, môže jeden hráč obdržať jeden losovací lístok
v rámci časového intervalu 24 hodín v jednej prevádzke excelclubu.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, zamestnanci
organizátora súťaže, zamestnanci spoločnosti e-gaming Slovakia, s. r. o., spoločnosti Aureola,
s. r. o. a obsluhujúci personál v jednotlivých prevádzkach excelclubu, ani osoby blízke týmto
osobám v zmysle § 116 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
5. Model výhier
Súťažiaci v súťaži hrajú o kredit vo forme promo tiketu v systéme Multi Lotto.
Definícia promo tiketu:
Organizátor si vyhradzuje právo na tlač promo tiketov v systéme Multi Lotto. Promo tiket nie
je možné reklamovať, ani meniť jeho hodnotu. Každý promo tiket má dobu platnosti do

31.12.2018. Každý promo tiket môže výherca v tejto súťaži prestávkovať len v rámci doby
platnosti daného promo tiketu.
Na promo tiket nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Výherca nie je oprávnený
požadovať namiesto hodnoty promo tiketu akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné plnenie.
Hodnotu promo tiketu určuje organizátor.
Hodnota promo tiketov musí byť prestávkovaná len v tom excelclube, v ktorom bol promo
tiket vytlačený, následne si výherca môže požiadať o výplatu kreditu v hotovosti taktiež len
v tom istom excelclube, v ktorom bol promo tiket prestávkovaný. V prípade, že výherca
neprestávkuje celú hodnotu promo tiketu, terminál vytlačí dva tikety:
- jeden vo výške zvyšného promo kreditu – ktorý je potrebné prestávkovať,
- druhý tiket si výherca môže dať preplatiť v hotovosti u obsluhy.
PROMO NOCASHABLE – tiket nepreplatiteľný v hotovosti
Príklad:
V kredite máme 120 €, z ktorých 80 € je hodnota promo tiketu, zvyšných 40 € môže byť
preplatených v hotovosti.

O akýchkoľvek námietkach alebo reklamáciách týkajúcich sa promo tiketov, resp. s nimi
súvisiacich, rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.

Model výhier:
Denné žrebovanie v každom excelclube samostatne:
Každý deň sa žrebuje o 1 promo tiket, v posledný deň žrebovania o 4 promo tikety, celkovo je
v súťaži 24 promo tiketov spolu v hodnote 2.000,- €.
Hodnota jednotlivých promo tiketov pre každý excelclub samostatne:
Promo tiket v hodnote 50 € v počte ks 4
Promo tiket v hodnote 60 € v počte ks 4
Promo tiket v hodnote 70 € v počte ks 3
Promo tiket v hodnote 80 € v počte ks 5
Promo tiket v hodnote 90 € v počte ks 2
Promo tiket v hodnote 100 € v počte ks 2
Promo tiket v hodnote 120 € v počte ks 1
Promo tiket v hodnote 150 € v počte ks 3

6. Žrebovanie
Žrebovanie sa uskutočňuje každý deň v týždni o 19:00 hod v každej jednotlivej prevádzke
excelclubu, a to od prvého dňa súťaže vrátane – teda od 1.12.2018 do posledného dňa
súťaže vrátane, teda do 21.12.2018. V jeden deň sa žrebovanie uskutočňuje vždy len
jedenkrát, v ktorom sa vyžrebuje jeden výherca, resp. jemu patriaca jedna výhra. Toto neplatí
v posledný deň súťaže, teda 21.12.2018, kedy sa uskutoční žrebovanie 4 krát, pričom v tento
deň sa vyžrebujú 4 výhry.
Žrebovanie sa uskutočňuje zo všetkých ústrižkov umiestnených v bubne, pričom ústrižky sa
počas celého trvania súťaže nesmú zamieňať, vyberať z bubna, znižovať ich počet a pod.
okrem samotného aktu losovania. Počet ústrižkov v bubne úmerne rastie s každým dňom
trvania súťaže, t. z., že po každom žrebovaní všetky nevyžrebované ústrižky ostávajú v bubne
do ďalšieho žrebovania.
Každý lístok je označený číslom a pečiatkou „excelclub“, týmito znakmi nadobúda lístok
právoplatnosť v súťaži. Podmienkou prevzatia výhry v danej prevádzke excelclubu je, že
výherca preukáže a odovzdá
daný výherný lístok – ústrižok personálu v tej prevádzke
excelclubu, v ktorej sa výherca do súťaže zapojil. Povinnosťou personálu je identifikovanie
a skontrolovanie oboch polovíc výherného lístka, t. z. vyžrebovaného ústrižka s ústrižkom
odovzdaného personálu výhercom. Ak sa oba ústrižky spolu k sebe zhodujú, o čom rozhodne
personál na základe zhody označení na lístku, personál výhercovi vydá jemu patriacu
vyžrebovanú výhru.
Prevzatie výhry je možné v deň vyžrebovania výhry, najneskôr však v tretí deň po dni
vyžrebovania výherného lístka. V prípade, ak si výherca výhru z akéhokoľvek dôvodu

neprevezme v čase na to určenom, po uplynutí tohto času výherca stráca nárok na prevzatie
výhry a táto výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. Výherca nie je oprávnený
požadovať oneskorené vydanie takejto prepadnutej výhry ani jej žiadnu inú náhradu
v podobe peňažného alebo nepeňažného plnenia.
V prípade, že organizátor nebude môcť výhru výhercovi odovzdať bezprostredne po splnení
podmienok potrebných na získanie výhry z dôvodu, že výhra nebude zo strany organizátora
k dispozícii v danom excelclube, je organizátor povinný odovzdať výhru výhercovi dodatočne,
a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy si výherca prišiel výhru prevziať do daného
excelclubu.
7. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto stanovenej výhry akékoľvek iné peňažné
alebo nepeňažné plnenie. Súťažiaci nemajú voči organizátorovi nárok na žiadne iné plnenie,
než je stanovené v týchto pravidlách.
Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych
údajov zo strany súťažiacich alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
nedoručením alebo odmietnutím výhry.
Výhry nie je možné reklamovať ani meniť ich výšku. Na výhru nevzniká právny nárok
vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká
a záväzky súvisiace s výhrou.
8. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani
z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výhry, ktoré výhercovia získajú,
predstavujú hodnotu po zdanení. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov – „výhry z propagačnej súťaže alebo žrebovania, ktoré prevyšujú výšku
350 Eur podliehajú zdaneniu“.
9. Podľa ustanovenia § 845 Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, nemožno výhru
vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami
upravenými týmto dokumentom. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady ani škody,
ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Herný plán tejto súťaže bude k dispozícii na požiadanie u organizátora. Organizátor súťaže si
vyhradzuje právo rozhodovať o veciach týkajúcich sa celej súťaže podľa vlastného uváženia
a vyhradzuje si plné právo z dôvodov hodných zreteľa kedykoľvek súťaž odložiť, prerušiť,
zmeniť, doplniť alebo zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady, a
to po celý čas trvania súťaže . Každá takáto zmena sa zverejní včas aj na webovej stránke
www.ariola.sk a jej zverejnením na tejto webovej stránke nadobúda účinnosť voči
organizátorovi aj súťažiacim.
V prípade sporu bude rozhodnutie organizátora súťaže záväzné a konečné.
10. Organizátor má, kedykoľvek počas trvania súťaže, právo kontrolovať splnenie všetkých
podmienok pre účasť súťažiacich v súťaži a v prípade akéhokoľvek sporu, resp. nejasností,
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa tejto súťaže,
resp. s ňou súvisiacej.
11. Organizátor má právo, kedykoľvek počas trvania súťaže, vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho,
ktorý porušuje pravidlá súťaže, resp. v plnom rozsahu nespĺňa jej podmienky, pričom
súťažiacemu nevzniká právo na náhradu akýchkoľvek vzniknutých nákladov.
12. Zapojením sa do tejto súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami
súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.

V Poprade, 23.11.2018
...............................................
Mgr. Pavel Michalcio
konateľ spoločnosti

