Na temelju čl.9. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću Hattrick-PSK d.o.o. iz Dugopolja, Sv. Leopolda Mandića 14, OIB :
92265244213, zastupan temeljem punomoći po Bojanu Molnaru, dana 15. rujna
2020.g. donosi slijedeća :

PRAVILA NATJECANJA
„Spin&Win Apollo“

1. Organizator natjecanja „Spin&Win Apollo“ je Hattrick-PSK d.o.o.,
Dugopolje, Sv. Leopolda Mandića 14, OIB : 92265244213 (u daljnjem
tekstu : priređivač).
2. Natjecanje traje od 15.09.2020.g. od 00:00 do 22.09.2020.g. do 23:59.
3. Lista natjecatelja koji ostvare pravo na nagrade bit će objavljena na
Internet stranici priređivača, dana 23.09.2020.g., najkasnije do 23:59 sati.
4. Lista natjecatelja bit će dostupna isključivo putem web stranice
Priređivača. Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko lista natjecatelja
nije vidljiva putem mobilne aplikacije koju koristi igrač.
5. U natjecanju mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Casino
račun kod priređivača koji im omogućuje sudjelovanje u igrama na sreću
u Casinu putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja i koji su u
„Mojim postavkama“ izabrali opciju da žele primati poštu s PSK
novostima i akcijama.
6. Natjecanje se priređuje u jednoj ili više casino igara koje priređivač
izabire, označene Spin&Win logotipom.
7. Pravo na nagrade ostvaruju svi igrači koji prikupe najviše bodova po
pojedinom kolu u igricama koje priređivač izabere, a koje će biti
označene posebnom oznakom, pri čemu ulog po okretu ne smije biti
manji od 1,50 kn i to kako je navedeno u točki 8. ovih Pravila.

8. Za svaki okret u kojemu igrač ostvari dobitak bodovi se dodjeljuju na
slijedeći način:
-za svaki ulog u rasponu od 1,50 kn – 2,49 kn u odnosu na koji igrač
ostvari dobitak, dodjeljuje mu se 3 boda;
-za svaki ulog u rasponu od 2,50 kn – 3,49 kn u odnosu na koji igrač
ostvari dobitak, dodjeljuje mu se 5 bodova;
-za svaki ulog veći ili jednak od 3,50 kn u odnosu na koji igrač ostvari
dobitak, dodjeljuje mu se 7 bodova;
9. Osim dodjele bodova na način opisan u točki 7. ovih Pravila, igraču se po
svakom kolu mogu dodijeliti i dodatni bodovi u svakoj od igrica koje
Priređivač izabere, a koje će biti označene posebnom oznakom. Dodatni
bodovi po igrici dodjeljuju se ako igrač u jednom kolu odigra 50 ili više
okretaja u konkretnoj igrici. Za svaku od posebno označenih igrica u
kojoj igrač odigra 50 ili više okretaja u jednom kolu, igraču će se dodijeliti
dodatnih 14 bodova.
10.Maksimalan broj nagrada koje će se podijeliti nakon isteka razdoblja
trajanja natjecanja iznosi 100, a ovisi o broju prikupljenih bodova.
Natjecatelj koji prikupi najveći broj bodova ostvaruje pravo na prvu
nagradu, prvi slijedeći na drugu i tako redom dok se ne podijele sve
nagrade navedene u slijedećoj točki, osim iznimke navedene u točki 9.
ovih Pravila.
11. Nagrade koje igrač može osvojiti su:
Mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nagrada
10,000.00 kn
8,000.00 kn
5,500.00 kn
5,000.00 kn
4,500.00 kn
4,000.00 kn
3,500.00 kn
3,000.00 kn
2,500.00 kn
2,000.00 kn
1,500.00 kn

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26-34
35-45
46-60
61-75
76-90
91-100

1,400.00 kn
1,300.00 kn
1,200.00 kn
1,100.00 kn
1,000.00 kn
900.00 kn
800.00 kn
700.00 kn
600.00 kn
500.00 kn
400.00 kn
300.00 kn
200.00 kn
100.00 kn
18 besplatnih okretaja
15 besplatnih okretaja
12 besplatnih okretaja
9 besplatnih okretaja
7 besplatnih okretaja
5 besplatnih okretaja

12.Dvije i više osoba ne mogu dijeliti isto mjesto. Ako dvije ili više osoba
ostvare isti broj bodova, poredak igrača će se odrediti na način da
prednost ima igrač koji je prvi sakupio taj broj bodova.
13. U odnosu na dobivene/osvojene besplatne runde igrač iste treba
potrošiti/odigrati najkasnije u roku od 3 (tri) dana nakon što su mu
dodijeljene. Na primjer, besplatne runde dodijeljene 23.09.2020. trebaju
biti odigrane najkasnije do 26.09.2020. 23:59:59.
14.Iznos bonusa mora se iskoristiti u cjelosti tijekom jednog ili više okretaja
prije nego se mogu podići dobici. Svi bonusi koji ne budu iskorišteni bit
će poništeni nakon 60 dana.
15.U slučaju neslaganja igrača i Priređivača, Priređivač ima posljednju riječ.
16. Sudjelovanjem u ovom natjecanju igrač pristaje na ova pravila u
cijelosti.

17. Za sve ostalo što nije određeno ovim pravilima, primjenjuju se Opća
pravila sudjelovanja u igrama na sreću na stolovima i na automatima u
Casinu putem Interneta.
18. Sudionik Natjecanja prihvaća da se njegovi podaci koriste u svrhu
promocije ovog Natjecanja i kasnije u svrhu obavještavanja o
priređivačevim proizvodima i uslugama.
19. U odnosu na pojedinu igru vrijede i primjenjuju se pravila konkretne
igre i Opća pravila sudjelovanja u igrama na sreću na stolovima i na
automatima u Casinu putem Interneta na Internet stranicama
priređivača.
20. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički
ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok.
21. O svim promjenama i novostima o Natjecanju, Priređivač će igrače
obavještavati objavama na web stranici Priređivača.
22. U slučaju sporova između igrača i priređivača nadležan je sud u Splitu.
Po punomoći, Bojan Molnar
_______________
Zagrebu, 15. rujna 2020.g.

