PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE „KORUNKÁŘ MĚSÍCE A
CELKOVÝ KORUNKÁŘ MĚSÍCE“ LOTERIE KORUNKA A.S.
Organizátor


Společnost Loterie Korunka a.s. se sídlem Radniční 13, Frýdek-Místek PSČ 738 01, IČ: 14613549 zapsaná v OR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 156 (dále jen "organizátor") pořádá marketingové akce
s názvem „KORUNKÁŘ MĚSÍCE a CELKOVÝ KORUNKÁŘ MĚSÍCE“ (dále jen "akce"). Organizátor je zároveň
zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Vysvětlení pojmů




Prodejní místo Korunka (dále také Pobočky) – sázkové kanceláře Tipsport a CHANCE
Korunka body (dále také KB) – body získávané za sázky na číselnou loterii Korunka
Káčka (dále také k) – věrnostní měna získávaná za sázení na číselnou loterii Korunka a za výhry v akcích

Doba trvání akce


Soutěžní období je vždy kalendářní měsíc v době od 1. 1. 2018 00:00:01 hodin do 31. 12. 2018 23:59:59 hodin
(dále jen soutěžní období).

Soutěžící


Akce se mohou zúčastnit pouze registrovaní členové Korunka klubu Loterie Korunka a.s. (tedy klienti, kteří mají
uzavřenou Registraci pro Korunku online nebo Pobočkovou registraci).

KORUNKÁŘ MĚSÍCE
Jak akce funguje





V soutěžním období soutěžící sází číselnou loterii Korunka a sbírá Korunka body.
Organizátor po skončení kalendářního měsíce vyhodnotí, kdo získal za předchozí kalendářní měsíc nejvíce
Korunka bodů.
Organizátor sestaví žebříček všech soutěžících s tím, že nejvýše se umístí ten soutěžící, který dosáhne
nejvyššího počtu Korunka bodů.
Soutěžící přitom vyhrávají cenu dle pořadí, na jakém se umístili.

Korunka body




KB získává sázející automaticky za své sázky v loterii Korunka na všech Pobočkách a také na internetu.
Získaný počet KB závisí na výši vsazené částky, typu hry nebo na počtu slosování, na která sázející vsadil.
Zde je podrobný přehled odměn:
Vsazená částka
10 – 14 Kč
15 – 19 Kč
20 – 34 Kč
35 – 69 Kč
70 a více Kč
Typ hry
Korunka na 3
Korunka na 4
Korunka na 5
Korunka Šestka
Korunka HopTrop

KB za vklady
0
10
20
30
80
KB za hru
20
20
20
20
10
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Korunka Kombi
Korunka Kombi plus

10
10

Sázka na slosování
KB za slosování
Každé vsazené slosování* 10
*Odměna za slosování se připisuje pouze jednou, tj. vsadí-li sázející více tiketů na stejné slosování, dostane 10 KB.



KB sázející obdrží v okamžiku vsazení tiketu.
Za „totožné“ sázky se KB počítají pouze jednou; „totožná“ sázka znamená:
o stejný typ hry (např. Korunka na 3)
o a současně vsazená stejná čísla
o a současně vsazeno na stejné slosování
o a současně sázka uzavřena ve stejný den

Poznámka:
Jestliže sázející vsadí tiket, za který získá KB, potom vsadí „totožný“ tiket, za který KB nedostane, a nakonec
první tiket stornuje, odečtou se KB získané za první tiket, ale za „totožný“ tiket už dodatečně žádné KB
nepřipisujeme. Takže i když bude mít sázející vsazen tiket, který není „totožný“ s žádným jiným, žádné KB sázející
nezíská.
Pokud ale sázející vsadí tiket, za který získá KB, tento tiket stornuje (KB za první tiket se odečtou) a nyní tento
tiket zopakuje, KB za vsazení dostane, protože tiket není „totožný“ s žádným jiným vsazeným tiketem (původní
tiket byl stornován).

Stav Korunka bodů, pořadí v soutěži


Každý den organizátor akce zveřejní průběžné pořadí akce na internetových stránkách www.korunka.eu, a to
počet získaných KB k předchozí půlnoci. Pořadí je také zveřejňováno na Pobočkách.

Výhry
Internet:
 Hodnotí se 50 míst z každého ze 14 krajů České republiky.
 Soutěžící je zařazen v kraji podle adresy uvedené při registraci.
o 1. – 5. místo: 1 800 káček
o 6. – 10. místo: 1 200 káček
o 11. – 20. místo: 840 káček
o 21. – 30. místo: 600 káček
o 31. – 50. místo: 420 káček
Poznámka:
Pro získání odměny je nutné nasbírat v kalendářním měsíci alespoň 2 500 Korunka bodů.
Pobočky:
 Hodnotí se 5 míst na každém Prodejním místě Korunky, tedy na každé pobočce Tipsportu a CHANCE.
 Příslušnost sázejícího ke konkrétní pobočce je dána tím, na které pobočce získal za posledních 30 dnů nejvíce
Korunka bodů.
o 1. místo: 1 800 káček
o 2. místo: 1 200 káček
o 3. místo: 840 káček
o 4. místo: 600 káček
o 5. místo: 420 káček
Poznámka:
Pro získání odměny je nutné nasbírat v kalendářním měsíci alespoň 2 500 Korunka bodů.
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Výhra je připisována na konto Korunka klubu vždy první den v měsíci po skončení předchozího kalendářního
měsíce.
Sázející může mít pouze jedno soutěžní místo (pobočku nebo kraj) podle toho, kde za posledních 30 dnů získal
nejvíce Korunka bodů.
Pro určení pořadí v soutěži Korunkář měsíce je rozhodným okamžikem půlnoc posledního dne v měsíci. Hodnotí
se počet Korunka bodů získaných v daném kalendářním měsíci.
Do soutěže není potřeba se přihlašovat, všichni registrovaní sázející se účastní automaticky.
Pokud se sázející jeden měsíc neumístí, může zkusit štěstí měsíc následující. Na začátku každého měsíce je
totiž stav Korunka bodů všech sázejících vynulován.
Soutěž probíhá podle podmínek v odstavci Doba trvání akce.

CELKOVÝ KORUNKÁŘ MĚSÍCE
Jak akce funguje




Po vyhodnocení Korunkáře měsíce se udělá žebříček všech odměněných sázejících a na základě tohoto
porovnání se určí Celkový Korunkář měsíce.
Celkového Korunkáře měsíce vyhodnocujeme zvlášť pro sázející na pobočkách a pro sázející na internetu.
Celkovým Korunkářem měsíce se stane ten sázející, který v daném měsíci nasbírá nejvíce Korunka bodů ze
všech sázejících v dané kategorii (pobočky, internet).

Odměny











Celkový Korunkář měsíce, tedy sázející, který se umístí na 1. místě ze všech poboček, postupuje do finále Velké
hry Korunky.
Sázející, kteří se umístí na 1. a 2. místě ze všech sázejících na internetu, postupují do Velké hry Korunky.
Pokud se v některém kalendářním měsíci na postupovém místě umístí sázející, který již do Velké hry Korunky
postoupil, postupuje do soutěže sázející umístěný podle počtu dosažených Korunka bodů v příslušném
kalendářním měsíci na dalším místě.
Ten sázející, který získal v daném měsíci nejvíce KB ze všech sázejících, navíc získá k zapůjčení osobní
automobil Škoda Octavia, resp. Škoda Karoq (od března 2018) s plnou nádrží, a to od 15. dne následujícího
měsíce do 30. dne toho samého měsíce včetně (v případě února je to od 14. února do 28. února včetně).
V případě, že se Celkovým Korunkářem měsíce stane stejný sázející, jako v předchozím měsíci, auto k
zapůjčení si ponechává i nadále, a to až do doby, než bude určen další jiný Celkový Korunkář měsíce.
Automobil je nutné si vyzvednout na adrese společnosti Loterie Korunka a.s., Žerotínova 1133/32, Praha 3, a to
po předchozí domluvě, popř. na jiném předem domluveném místě.
Automobil bude zapůjčen s plnou nádrží a je možné jej vrátit s prázdnou nádrží.
V případě, že Celkový Korunkář měsíce odmítne výhru v podobě zapůjčení automobilu, připadá výhra na
druhého Celkového Korunkáře měsíce podle počtu získaných KB v příslušném kalendářním měsíci.
Účastí v soutěži se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla.
Loterie Korunka a.s. si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zastavit,
přerušit či odložit.

Ostatní podmínky účasti v akci






Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky akce.
Akce se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, anebo jsou
k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Účastníci se akce účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých
případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat
namísto výher peněžité plnění.
Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.
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Součástí předání výhry v podobě zapůjčení osobního automobilu může být fotografování výherce za účelem
zveřejnění fotografie s rozhovorem. Zveřejnění bude na www.korunka.eu a na sociálních sítích organizátora.
V případě zásahu vyšší moci jako např. živelné katastrofy, státní smutek, občanské nepokoje nebo v případě
technických problémů u organizátora či třetí strany, v jejichž důsledku nebude možné po celý den v rámci
trvání soutěže plošně přijímat sázky na číselnou loterii Korunka, se soutěž nepřerušuje a tato doba se považuje
za účastníkovu řádnou účast v soutěži. V případě, že by některá z uvedených překážek trvala déle než 3
kalendářní dny, vyhrazuje si organizátor právo soutěž bez náhrady ukončit.
Pro získání výhry v Korunka klubu prostřednictvím Korunky online je nutné mít nejpozději v den ukončení akce,
tj. po skončení kalendářního měsíce, aktivované trvalé uživatelské konto.
Daň z výhry, je-li taková daň předepsána (15 % u výher vyšších než 10 000 Kč), uhradí za výherce organizátor.
Organizátor po skončení akce oznámí výsledky soutěže, a to prostřednictvím webových stránek organizátora.
Výherce se musí do 14 dnů od vyhlášení výsledků sám přihlásit organizátorovi.
V případě, že se nepodaří kontaktovat výherce zapůjčeného osobního automobilu do 14 dnů, propadá výhra ve
prospěch organizátora.

Zpracování informací






Účastí v akci vyslovuje každý soutěžící svůj souhlas s použitím jeho registračních údajů pro marketingové účely
organizátora, a to na dobu jednoho roku od začátku konání akce.
Účastí v akci každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména
s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům.
Soutěžící dává účastí v akci souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a
to formou dopisu zaslaného na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení
organizátorovi a má za následek ztrátu nároku účasti ve hře, resp. cenu., stane-li se tak před jejím uplatněním
ze strany soutěžícího.
Soutěžící nemají garantovánu účast v soutěži, organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu konání akce
z akce soutěžícího vyřadit či naopak zařadit nového soutěžícího.

Všeobecné podmínky




Účastí v akci se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit
podmínky či pravidla této akce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou
k dispozici v sídle organizátora.
Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit akci či změnit tato pravidla, s výjimkou
změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení soutěžících. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit
jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.
Organizátor nenese odpovědnost v případě zásahu vyšší moci. Oficiální pravidla a jejich změny budou
uveřejněna na www.korunka.eu.

Ve Frýdku-Místku dne 1. 1. 2018

