ŠTATÚT SÚŤAŽE „JESENNÝ MARATÓN“
1. Organizátor súťaže
Organizátor súťaže „Jesenný maratón“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť FORTUNA SK, a.s., so sídlom
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 00 684 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 123/B (ďalej len „organizátor“).

2. Trvanie súťaže
Súťaž je vyhlásená v termíne od 18.9.2020 do 4.10.2020 (ďalej len „doby trvania súťaže).

3. Účastníci súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, má zriadený hráčsky účet
u organizátora a nie je evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej
len „súťažiaci“).

4. Podmienky súťaže
Pre zapojenie sa do súťaže a úspešné dokončenie je potrebné každý deň počas doby trvania súťaže
uzavrieť stávku (podať aspoň jeden akýkoľvek tiket) v sume minimálne 7 Eur (v pobočke minimálne 7
Eur + manipulačný poplatok) s minimálnym celkovým kurzom 2.0. Tikety podané v pobočkách sa do
súťaže budú zarátavať len vtedy, ak budú podané hráčom so zriadeným hráčskym účtom u
organizátora.

5. Výhercovia a výhry
Výhercami súťaže sa stanú všetci súťažiaci, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky súťaže. Zoznam
všetkých súťažiacich (ich prezývky), ktorí sa úspešne zapojili do súťaže, bude zverejnený na webovej
stránke ifortuna.sk do 24 hodín od ukončenia termínu súťaže. Títo súťažiaci si rovnakým dielom
rozdelia sumu vo výške 20 000 Eur.
Okrem toho budú vyžrebovaní 10 súťažiaci zo všetkých, ktorí úspešne splnili podmienky, ktorí vyhrajú
ceny v celkovej hodnote 5 000 Eur. Výhercovia 10 cien budú zverejnený na webovej stránke
ifortuna.sk. Jeden súťažiaci môže získať len jednu cenu z vyžrebovaných 10 cien. Jeden súťažiaci však
môže získať podiel zo sumy 20 000 Eur a zároveň získať aj jednu z vyžrebovaných 10 cien.
Výhry budú súťažiacim pripísané formou stávkového kreditu na ich hráčske účty vedené
u organizátora, a to do 4 dní od ukončenia trvania súťaže.

8. Reklamácie
Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže súťažiaci uplatniť u organizátora zaslaním
e-mailu na adresu hotline@fortuna.sk alebo písomne listom na adresu organizátora do 2 dní od
zverejnenia zoznamu súťažiacich, ktorí úspešne splnili podmienky súťaže.

9. Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny
trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na
ifortuna.sk.
Účasť v súťaži nie je nárokovateľná a nemožno ju vymáhať súdnou cestou. Súťaž a vzťahy medzi
súťažiacim a organizátorom sa riadia týmito podmienkami súťaže a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

V Bratislave, dňa 16.9. 2020

