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 04. siječnja 2021.g. donosi slijedeća :

PRAVILA PROMOCIJE
„SPIN & WIN“
1. Organizator promocije „Spin & Win“ je Hattrick-PSK d.o.o., Dugopolje, Sv. Leopolda
Mandića 14, OIB : 92265244213 (u daljnjem tekstu : priređivač).
2. Promocija traje od 04.01.2021.g. od 00:00 do 31.01.2021.g. do 23:59., a dnevna
natjecanja traju svakim danom od 00:00 do 23:59 sati, osim petkom kada natjecanje
započinje u 09:00 sati i traje do 11:59 te osim subotom i nedjeljom kada se
organiziraju dvodnevna natjecanja („vikend turniri“) sa početkom u subotu u 00:00
sati i završetkom u nedjelju u 23:59 sati.
3. 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, koji su dali privolu za primanje
marketinške komunikacije (unutar Moje postavke) te koji su izabrali opciju
„Registracija“ unutar aktivne dnevne promocije ili „Posjeti“ unutar „vikend turnira“.
4. Natjecatelji koji ostvare pravo na besplatne okretaje, svoje nagrade mogu preuzeti
svaki dan za prethodni dan natjecanja, a najkasnije do 23:59 sati klikom na ikonu
'pehar' unutar online korisničkog računa. Lista natjecatelja „vikend turnira koji se
održavaju tijekom subote i nedjelje biti će dostupna unutar stranice aktivnog Turnira.
5. Svaki igrač koji sudjeluje u ovoj promociji odobrava i prihvaća objavu svojeg
korisničkog broja ili anonimiziranog korisničkog imena za bilo koju svrhu povezanu sa
promocijom. Priređivač ne snosi odgovornost ukoliko lista natjecatelja nije vidljiva
putem mobilne aplikacije koju koristi igrač.
6. Svi dobitni igrači prihvaćaju mogućnost da putem e-mail poruke mogu biti informirani
o dobitku. Svaki igrač koji sudjeluje u ovoj promociji odobrava i prihvaća primanje email poruke od strane Priređivača. Igrač snosi odgovornost ispravnosti e-mail adrese
unešene unutar 'Moji podaci' postavki korisničkog računa.
7. Pravo na nagrade ostvaruju svi igrači koji ostvare zadane uvjete unutar aktualne
dnevne promocije, a koji će biti istaknuti unutar ponude dnevne promocije. Dnevni
uvjeti za ostvarivanje prava na nagradu uključuju jedan od sljedećih kriterija:
• najbolji omjer ukupnog dobitka i ukupnog uloga ostvarenog tijekom trajanja
dnevnog natjecanja ili „vikend turnira“,
• određena uplata ostvarena tijekom dana,
• određeni ulog ostvaren tijekom dana,
• ostvarena registracija u unutar Spin&Win promotivnog kalendara.

8. Svi igrači koji zadovolje odgovarajući uvijet unutar aktualne dnevne promocije,
osvajaju dodijeljenu dnevnu nagradu.
9. Nagrade koje igrači mogu osvojiti u dnevnim promocijama (osim tijekom „vikend
turnira“) uključuju besplatne okretaje, ovisno o ponudi dnevne promocije. Dnevne
promocije, uključuju jedan od sljedećih paketa nagrada:
• 5 besplatnih okretaja
• 10 besplatnih okretaja
• 20 besplatnih okretaja
• 30 besplatnih okretaja
10. Nagrade koje igrači mogu osvojiti tijekom „vikend turnira“ su:
Mjesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.-20.
21.-50.
51.-100.
Svi ostali koji sudjeluju u turniru

Nagrada
5,000.00 kn
3,500.00 kn
2,500.00 kn
1,500.00 kn
1.000.00 kn
500.00 kn
400.00 kn
300.00 kn
200.00 kn
100.00 kn
100 besplatnih okretaja
50 besplatnih okretaja
20 besplatnih okretaja
3 besplatna okretaja

11. Dvije i više osoba ne mogu dijeliti isto mjesto. Ako dvije ili više osoba ostvare isti
rezultat ili broj bodova u natjecateljskom turniru, poredak igrača će se odrediti na
način da prednost ima igrač koji je prvi ostvario taj rezultat ili sakupio taj broj bodova.
12. Besplatne vrtnje se odnose na igre providera Habanero, NetEnt i EGT. Igre za koje se
dodjeljuju besplatni okretaji u dnevnim nagradama ili u „vikend turniru“ biti će
vidljive prilikom registracije za dnevno natjecanje ili unutar Pravila „vikend turnira“.
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 15.01.2021. trebaju biti odigrane najkasnije do 18.01.2021.
23:59:59.
14. Ukoliko igrač osvoji nove besplatne okretaje prije isteka roka od 3 dana za korištenje
prethodno osvojenih okretaja, nove besplatne runde biti će mu dostupne tek nakon
potrošenih prethodno osvojenih okretaja. Na primjer, ukoliko igrač osvoji besplatne
okretaje 11. siječnja te ponovo 12. siječnja, prvo mora odigrati sve okretaje osvojene

11. siječnja. Besplatni okretaji osvojeni 12. siječnja će igraču biti dostupni tek nakon
što u potpunosti iskoristi okretaje osvojene 11. siječnja.
15. 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.
16. U slučaju neslaganja igrača i Priređivača, Priređivač ima posljednju riječ.
17. Sudjelovanjem u ovom natjecanju igrač pristaje na ova pravila u cijelosti.
18. 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.
19. Sudionik Natjecanja prihvaća da se njegovi podaci koriste u svrhu promocije ovog
Natjecanja i kasnije u svrhu obavještavanja o priređivačevim proizvodima i uslugama.
20. 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.
21. Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni
uvjeti ili neki javni uzrok.
22. O svim promjenama i novostima o Natjecanju, Priređivač će igrače obavještavati
objavama na web stranici Priređivača.
23. U slučaju sporova između igrača i priređivača nadležan je sud u Splitu.

Po punomoći, Bojan Molnar

U Zagrebu, 4. siječnja 2021.g.

