
Pravidla soutěže pro fanoušky Mountfield HK  
přiveď kamaráda a hraj o vouchery do Fanshopu a volné sázky 

 

Pravidla: 

1. Organizátorem soutěže je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Vodičkova 699/30, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575 (dále jen „Fortuna“). 

2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni stávající členové věrnostního programu Fortuna Klub Plus 
(dále jen „FKP“), kteří vlastní Kartu fanouška Mountfield HK případně v období trvání soutěže se 
stanou vlastníky Karty fanouška Mountfield HK nebo členové, kteří budou nově registrováni do 
FKP jako fanoušci Mountfield HK v období trvání soutěže a kteří splní všechny stanovené 
podmínky. 

3. Soutěž začíná 13.11.2015 a končí 06.12.2015 (dále jen „Období trvání soutěže“). 
4. Soutěže se účastní registrovaný člen FKP (dále jen „Patron“), který v Období trvání soutěže 

přivede do Fortuny alespoň jednoho nového člena FKP (dále jen „Kamarád“), který se 
zaregistruje do FKP jako fanoušek Mountfield HK za podmínek stanovených Fortunou a který 
zároveň při své registraci na registračním formuláři Fortuny uvede platné číslo klubové karty 
Patrona. Podmínkou pro účast v soutěži je, aby Patron a Kamarád uzavřeli (jako členové FKP s 
Kartou fanouška Mountfield HK) v Období trvání soutěže na pobočce Fortuny nebo 
prostřednictvím internetu na www.ifortuna.cz každý AKO sázku s minimálním vkladem 150 Kč 
bez manipulačního poplatku na jednom tiketu. V případě, že Patron přivede více Kamarádů, 
postačí, aby sázku dle shora uvedené specifikace uzavřel Patron pouze jednou. Co se týká 
Kamarádů, pak každý z kamarádů musí splnit podmínku uzavření shora uvedené sázky 
samostatně. 

5. Výhercem soutěže se stává 10 nejaktivnějších Patronů, kteří přivedou v Období trvání soutěže 
největší počet Kamarádů a splní podmínky stanovené v těchto pravidlech pro účast v soutěži. 
V případě rovnosti rozhoduje o vyšším umístění celkový objem peněz prosázených Patronem a 
jeho Kamarády v Období trvání soutěže. V případě rovnosti prosázeného objemu peněz 
rozhoduje dřívější přivedení posledního registrovaného Kamaráda. Výhry v soutěži získávají vždy 
pouze Patroni. 

6. Ceny do soutěže.  
1. místo: 4x voucher na nákup zboží ve Fanshopu Mountfield HK v hodnotě 500 Kč a 4x voucher 
na sázku u Fortuny v hodnotě 500 Kč; 
2. místo: 3x voucher na nákup zboží ve Fanshopu Mountfield HK v hodnotě 500 Kč a 3x voucher 
na sázku u Fortuny v hodnotě 500 Kč; 
3. místo: 2x voucher na nákup zboží ve Fanshopu Mountfield HK v hodnotě 500 Kč a 2x voucher 
na sázku u Fortuny v hodnotě 500 Kč; 
4. - 10. místo: 1x voucher na nákup zboží ve Fanshopu Mountfield HK v hodnotě 500 Kč a 1x 
voucher na sázku u Fortuny v hodnotě 500 Kč. 

7. Výsledky soutěže se vyhodnocují v centrále Fortuny, a to dle dat uložených v centrální databázi 
Fortuny. Průběžné výsledky soutěže budou zveřejňovány 1x týdně v pobočkách Fortuny v Hradci 
Králové a každý zúčastněný Patron obdrží průběžné výsledky 1x týdně emailem na adresu 
uvedenou v databázi Fortuny. 

8. Výhry jsou nepřenosné a nesměnitelné. O výhře bude každý výherce informován telefonicky, 
případně prostřednictvím emailu. 

9. Výhry budou k vyzvednutí dne 11.12.2015 v pobočce Fortuny ve Fortuna Aréně, během 
domácího utkání Mountfield HK. Nevyzvednuté výhry budou následně k vyzvednutí v pobočce 
Fortuny nacházející se v budově na adrese Pospíšilova třída 1154 v Hradci Králové, a to 
nejpozději do 31.01.2016. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve lhůtě stanovené 
v těchto pravidlech, nárok na výhru zaniká. 

10. Fortuna si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady 
zrušit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje 
právo rozhodnout s konečnou platností. 


