
Súťaž „Zlatá prilba“ 

I. Názov súťaže 

Zlatá prilba Tipsport Ligy - hlasovanie, ďalej len „Zlatá prilba“  

 
II. Organizátor súťaže 

Organizátorom súťaže je TIPSPORT SK, a.s., so sídlom, J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina, SR,  
IČO: 36 436 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, spisová značka č. 
10502/L (ďalej len „organizátor“).  
Organizátor je poskytovateľom všetkých výhier v tejto súťaži.  
 

III. Termín súťaže a rozsah 

1. Súťaž sa bude konať v termíne od 5.10.2016 do 22.4.201 . Súťaž bude prebiehať na 

Hokejportal.sk.  

2. Súťaž bude prebiehať na mesačnej báze, t.j. hlasujúci si budú vyberať z nominovaných 

gólov, ktoré padli predchádzajúci mesiac.  

3.  utor gólu s najvyšším počtom hlasov v mesačnom hlasovaní bude celý mesiac nasledujúci 

po hlasovaní nosiť počas zápasov Tipsport Ligy prilbu zlatej  arby. V prípade, že z 

objek vnych príčin nem že nosiť zlatú prilbu, a to po celý mesiac z vopred známych príčin, 

bude ju nosiť hráč, ktorý dostal druhý najvyšší počet hlasov.  

4. V záverečnom hlasovaní budú hlasujúci vyberať najkrajší gól sezóny spomedzi gólov, ktoré 

vyhrali mesačne hlasovania.  

 
IV. Podmienky účasti v súťaži 

1. Podmienkou pre účasť v súťaži je hlasovanie za jeden z gólov na  okejportal.sk. 2. 

Podmienkou účas  v súťaži je trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky a vek nad 18 

rokov a akceptovanie pravidiel tejto súťaže. 3. Z účas  v súťaži sú vylúčení zamestnanci 

usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnanci, rodinní príslušníci a inak 

osobne angažované osoby spojené s  okejportal.sk a  irmou Sportportal, s.r.o. 4. Zo súťaže 

budú vylúčení účastníci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže.  

 
V. Výhry  

MES ČNÉ  ODNOTENIE 

1. cena kredit na tipovanie na www.tipsport.sk v hodnote 100 € 

http://www.tipsport.sk/


2. cena dres vybraného tímu TIPSPORT Ligy 

3. cena  kredit na tipovanie na www.tipsport.sk v hodnote 50 € 

CELOSEZÓNNE  ODNOTENIE 

1. cena kredit na tipovanie na www.tipsport.sk v hodnote 300 € 

2. cena celosezónna permanentka na domáce zápasy vybraného klubu Tipsport Ligy pre 

sezónu 2015/16 

3. cena kredit na tipovanie  na www.tipsport.sk v hodnote 100 € 

 

VI. Postup súťaže 

1. Podmienkou účas  v súťaži je odovzdanie hlasu jednému z nominovaných videí. Odoslaním 

hlasu potvrdzuje účastník súťaže súhlas s týmito pravidlami a zárove  potvrdzuje, že súhlasí 

so zaradením, správou, spracovaním a uchovaním poskytnutých osobných údajov 

usporiadateľovi súťaže.  

2. Zo súťaže budú vyradení hlasujúci, u ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní, či 

nedodržanie iných podmienok súťaže. O prípadnom podvode pri hlasovaní a nedodržaní 

podmienok účas  rozhoduje usporiadateľ.  

3. O výhercoch sa rozhodne hlasovaním, ktoré prebehne na  okejportal.sk.  

4.  časť v súťaži je dobrovoľná.  sporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry 

výhrami podobného typu a obdobnej hodnoty.  sporiadateľ má právo meniť pravidlá súťaže 

- vrátane doby jej platnos  a tak ež možnos  súťaž kedykoľvek ukončiť.  

5. V prípade výhry budú uchádzači kontaktovaní e-mailom alebo tele onicky v lehote do 10 

dní od ukončenia súťaže.  k sa usporiadateľovi nepodarí víťaza súťaže zas hnúť do 14 dní od 

prvého pokusu (pričom sa usporiadateľ zav zuje kontaktovať víťaza aspo  2  

prostredníctvom e-mailu), výhra prechádza na súťažiaceho na druhom, respek ve treťom a 

prípadne ďalšom mieste. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na  okejportal.sk.  

6. Za výhru nemožno dostať  nančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.  

 . Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou 

Facebook.  

V Bratislave, 1.10.2016  
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