
PRAVIDLA SOUTĚŽE „DYNAMÁCKÉ PLAY-OFF S FORTUNOU“ 

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Organizátorem soutěže „DYNAMÁCKÉ PLAY-OFF S FORTUNOU“ (dále jen „soutěž“) je společnost 
FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Italská 2584/69, PSČ 120 00, IČ: 430 03 575, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen 
„Fortuna“). 

2. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž je vyhlášena v období od 17.03.2023 do 30.04.2023. 

3. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

Soutěže se může zúčastnit každý Účastník, který je oprávněn k účasti na Hazardních hrách 
provozovaných prostřednictvím Aplikace a zároveň není v režimu Dočasného konta (dále jen 
„soutěžící”). 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE 

Soutěž je rozdělena do dvou samostatných částí, přičemž první část je určena pro soutěžící, kteří v 
období konání této soutěže uzavřou s Fortunou Smlouvu dle postupu stanoveného v těchto pravidlech 
(dále označován také jako „Nový sázející“) a druhá část je určena pro soutěžící, kteří Smlouvu 
s Fortunou uzavřeli kdykoliv před obdobím konání této soutěže, jakož i pro Nové sázející (dále 
označován také jako „Registrovaný sázející“) s tím, že pro každou kategorii soutěžících jsou určeny 
samostatné výhry.  

V případě, že se soutěžící zúčastní této soutěže jako Nový sázející, pak je oprávněn, při splnění 
stanovených pravidel, zúčastnit se této soutěže ještě jednou, a to jako Registrovaný sázející, přičemž 
v takovém případě musí samostatně splnit pravidla určená pro Nové sázející a následně samostatně 
pravidla určená pro Registrované sázející. V případě, že soutěžící uzavřel s Fortunou Smlouvu před 
začátkem období konání této soutěže, pak je oprávněn zúčastnit se této soutěže výhradně jako 
Registrovaný sázející. Každý Registrovaný sázející bude při splnění stanovených podmínek zařazen do 
slosování maximálně jednou s tím, že jeho případná další činnost nebude pro účely této soutěže 
zohledněna.  

NOVÝ SÁZEJÍCÍ 

Podmínkou účasti v soutěži pro Nového sázejícího je, aby v období konání soutěže:  

(i) uzavřel s Fortunou Smlouvu a ve smyslu příslušného Herního plánu plně dokončil Registraci 
(tj. nebyl v režimu Dočasného konta) a byl oprávněn k účasti na Hazardních hrách 
provozovaných Fortunou prostřednictvím Aplikace;  

(ii) při registraci platně použil promokód „PARDUBICE1300“; 

(iii) provedl bezhotovostní vklad na své Konto v minimální výši 500 Kč (ve formě jedné transakce), 
a to prostřednictvím platební metody, která byla, resp. bude ověřena vše v souladu s pravidly 
stanovenými v příslušném Herním plánu (dále jen „kvalifikační vklad“). 



Pro účely této části soutěže se za kvalifikační vklad považuje první vklad, který bude učiněn v období 
konání soutěže a bude splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se za kvalifikační vklad nepovažuje hotovostní vklad na pobočce Fortuny.  

O výhercích této části soutěže bude rozhodnuto slosováními, která se uskuteční v níže uvedených 
termínech, kdy bude losováno o následující výhry: 

Termín slosování Pořadí  Výhra 

30.03.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

17.04.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

03.05.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

Výherci této části soutěže, která je určena pro Nové sázející, budou vylosovaní ze všech Nových 
sázejících, kteří splní podmínky nutné pro účast v této soutěži a budou zařazeni do příslušného 
slosování. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Nový sázející může být do slosování v rámci 
této části soutěže zařazen pouze jednou. Do slosování bude zařazen každý Nový sázející, který splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech, a to dle následujících pravidel: 

i) do slosování, které proběhne dne 30.03.2023 budou zařazeni Noví sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 29.03.2023; 

ii) do slosování, které proběhne dne 17.04.2023 budou zařazeni Noví sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 16.04.2023; 

iii) do slosování, které proběhne dne 03.05.2023 budou zařazeni Noví sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 30.04.2023. 

REGISTROVANÝ SÁZEJÍCÍ 

Podmínkou účasti v soutěži pro Registrovaného sázejícího je, aby kdykoliv v období konání soutěže 
provedl bezhotovostní vklad na své Konto v minimální výši 1.000 Kč (ve formě jedné transakce), a to 
prostřednictvím platební metody, která byla, resp. bude ověřena vše v souladu s pravidly stanovenými 
v příslušném Herním plánu (dále jen „kvalifikační vklad“) a zároveň v souvislosti s provedením 
kvalifikačního vkladu doplnil do příslušné kolonky v peněžence v rámci Konta promokód „HCDYNAMO“ 
(dále jen „kvalifikační vklad“).  

Pro účely této části soutěže se za kvalifikační vklad považuje první vklad, který bude učiněn v období 
konání soutěže a bude splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností se za kvalifikační vklad nepovažuje hotovostní vklad na pobočce Fortuny. 

O výhercích této části soutěže bude rozhodnuto losováními, která se uskuteční v níže uvedených 
termínech, kdy bude losováno o následující výhry: 

Termín slosování Pořadí  Výhra 

30.03.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

17.04.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

03.05.2023 1. - 10. dres hokejového klubu HC Dynamo Pardubice pro sezónu 2022/2023 

Výherci této části soutěže, která je určena pro Registrované sázející, budou vylosovaní ze všech 
Registrovaných sázejících, kteří splní podmínky nutné pro účast v této soutěži a kteří budou zařazeni 
do příslušného slosování. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že Registrovaný sázející může 
být do slosování v rámci této části soutěže zařazen pouze jednou. Do slosování bude zařazen každý 



Registrovaný sázející, který splní podmínky stanovené v těchto pravidlech, a to dle následujících 
pravidel: 

i) do slosování, které proběhne dne 30.03.2023 budou zařazeni Registrovaní sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 29.03.2023; 

ii) do slosování, které proběhne dne 17.04.2023 budou zařazeni Registrovaní sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 16.04.2023; 

iii) do slosování, které proběhne dne 03.05.2023 budou zařazeni Registrovaní sázející, kteří splní 
podmínky stanovené v těchto pravidlech nejpozději do 30.04.2023. 

5. PŘEDÁNÍ VÝHER 

Výhercem se v každé kategorii stanou soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené v těchto 
pravidlech pro danou kategorii a zároveň budou vylosováni. Soutěžící, který bude vylosován, bude 
kontaktován prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu, a to na kontaktní údaje, které si u Fortuny 
zaregistroval v souvislosti s uzavřením Smlouvy (případně kdykoliv později), a to do 5 pracovních dnů 
po provedení příslušného slosování. Výherce je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů poté, co bude 
informován o výhře, potvrdit svůj zájem o výhru a sdělit Fortuně doručovací adresu, na kterou má 
zájem doručit výhru. V případě, že výherce shora uvedenou povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, 
nárok na výhru mu zaniká.  

Výhra bude výherci odeslána nejpozději do 31.05.2023, a to za předpokladu, že výherce splní všechny 
podmínky stanovené v těchto pravidlech. V případě, že si výherce zásilku nevyzvedne a z tohoto 
důvodu bude zásilka vrácena zpět, nárok na tuto výhru zaniká. 

6. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

Není-li v těchto pravidlech výslovně stanoveno jinak, mají výrazy použité v textu těchto pravidel 
začínající velkými písmeny význam stanovený ve Všeobecných podmínkách ke smlouvě o účasti na 
hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s., jejichž znění je dostupné na 
webových stránkách ifortuna.cz. 

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny období konání 
akce, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či 
změny na webových stránkách ifortuna.cz, na Pobočkách či jiným vhodným způsobem. V případě, že 
Účastníkovi bylo nabídnuto více bonusů a/nebo se účastní více soutěží či akcí, jsou jednotlivé podmínky 
soutěží, akcí či bonusů plněny/využívány postupně, a to podle toho, které ze soutěží, akcí či bonusu 
akceptoval Účastník jako první. 

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, 
která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), nebo pokud k takovému jednání 
dojde, bude Účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné 
osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k bonusu (výhře), jež je jinak v rozporu 
se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných 
případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly 
soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 

V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníkem a Fortunou řídí Všeobecnými podmínkami ke smlouvě 
o účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA GAME a.s. a právním řádem České 



republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
v platném znění. 
 
V Praze dne 10. března 2023 
 
 
FORTUNA GAME a.s. 


