Pravidlá TV hry

Okamžitá lotéria s doplnkovou TV hrou Veľký balík #1714

Pravidlá TV hry okamžitej lotérie Veľký balík #1714
PREAMBULA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO:
31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií
udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).
Podľa príslušných ustanovení zákona a udelenej individuálnej licencie vydáva TIPOS tieto Pravidlá
doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Veľký balík #1714 (ďalej len „pravidlá“), ktoré upravujú
priebeh doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Veľký balík #1714 (ďalej len „TV hra“). Pravidlá
sú neoddeliteľnou súčasťou Herného plánu okamžitej lotérie s doplnkovou televíznou hrou Veľký
balík #1714 (ďalej len „herný plán“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.
Herná istina, výherná istina, počet žrebov v emisii, rozdelenie okamžitých výhier,
začiatok a koniec predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie a ostatné zákonné náležitosti sú
uvedené v hernom pláne.
2.
TV hra sa realizuje v štúdiu v deň jej nakrúcania (výroby), ktorý je súčasne aj dňom
vzniku nároku na výhru v TV hre a dňom vyžrebovania hráčov do nasledujúcej (nasledujúcich)
TV hry (hier). V jeden deň výroby sa nakrútia dve TV hry (relácie), ktoré budú po jednej
odvysielané v televízii.
3.
TV záznamy nakrútených (vyrobených) TV hier budú odvysielané programovou
službou vysielateľa na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s. a Slovenská produkčná, a. s. jedenkrát týždenne, spravidla každý štvrtok s
dĺžkou trvania jednej relácie max. 60 minút.
4.
Celkový počet realizovaných, vyrobených a odvysielaných TV hier počas celej
povolenej doby predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie Veľký balík #1714 je 26.
5.
Na všetky TV výhry (pri 100% predaji stieracích žrebov z celej emisie) je emisne
rozpočtovaných 1 885 000 EUR, čo predstavuje 42 % podiel z hernej istiny. Prevádzkovateľ má
právo po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií upraviť celkovú sumu na TV výhry
úmerne vývoju predaja žrebov.
6.
Za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa v každej
TV hre vyžrebuje 26 hráčov z ôsmich krajov Slovenska do nasledujúcej hry v deň jej nakrúcania
z osudí, v ktorých sa nachádzajú stieracie žreby doručené na adresu Veľký balík, P. O. Box 44,
830 07 Bratislava 37.
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7.
V prípade, že z konkrétneho kraja nebude doručený dostatočný počet žrebov, hráči
z tohto kraja budú vyžrebovaní z osudia, v ktorom budú zlúčené žreby zo všetkých krajov.
8.
Vyžrebovanému hráčovi vzniká nárok na účasť v TV hre za predpokladu, že ním
doručený a vyžrebovaný žreb spĺňa nasledovné podmienky:
▪ na prednej strane žrebu sa pod stieracou vrstvou nachádzajú 3 (tri) TV symboly;
▪ na zadnej strane žrebu sú čitateľne vyplnené všetky povinné údaje (meno
a priezvisko, adresa bydliska, kraj, kontaktné tel. číslo).
9.
Ak žreb nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v bode 8 tohto článku, zástupca
prevádzkovateľa má právo takýto žreb z hry vyradiť. V takomto prípade sa pokračuje v žrebovaní
až do vyžrebovania stanoveného počtu hráčov z jednotlivých krajov podľa Tabuľky č. 1 týchto
Pravidiel.
10.
V prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie počas žrebovania si zástupca
prevádzkovateľa vyhradzuje právo v súčinnosti so zástupcami štátneho dozoru rozhodnúť o
ďalšom postupe.
11.
Všetky doručené žreby budú zaradené do žrebovania o účasť v TV hre len jedenkrát
(jedenkrát vložené do osudia). Žreby zhromaždené v jednom týždennom intervale sa zúčastňujú
žrebovania o účasť do jednej TV hry. Žreby doručené v ďalšom týždennom intervale budú
zaradené do žrebovania o účasť v nasledujúcej TV hre.
12.
Pri žrebovaní hráčov do TV hry platí pravidlo, že do jednej TV hry môže byť hráč
vyžrebovaný iba jedenkrát.
13.
Mená, mestá/obce a kraje vyžrebovaných hráčov do nasledujúcich TV hier sa
zverejnia priamo vo vysielaní TV hry. Okrem toho budú mená vyžrebovaných hráčov zverejnené
aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Všetky takto zverejnené údaje majú len informatívny
charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je
protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry podpísaný zástupcom štátneho dozoru
a zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV
hry, ktorá zodpovedá údajom na vyžrebovanom žrebe a protokole o vyžrebovaných hráčoch
súčasne.
14.
Všetkým vyžrebovaným hráčom zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom
písomnú pozvánku do TV hry s uvedením podmienok registrácie a dátumu a miesta výroby
príslušnej TV hry, do ktorej bol hráč vyžrebovaný a na ktorej je oprávnený osobne sa zúčastniť.
Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky
s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp.
neprevzatie doporučenej pozvánky. Vyžrebovaní hráči môžu byť kontaktovaní aj telefonicky
produkčným tímom.
15.

Pre registráciu v príslušnej TV hre hráč musí splniť nasledovné podmienky:
a) Dostaviť sa osobne a v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe
v deň výroby TV hry, na miesto a v čase uvedenom v písomnej pozvánke.
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b) Predložiť platný preukaz totožnosti za účelom identifikácie a overenia
podmienky dosiahnutia 18 rokov veku a to do dňa vyžrebovania do príslušnej TV
hry.
c) V prípade, že sa vyžrebovaný hráč nemôže zúčastniť natáčania TV hry osobne,
hry sa môže zúčastniť jeho splnomocnený zástupca, ktorý je povinný predložiť
okrem svojho platného preukazu totožnosti aj úradne overenú plnú moc na
zastupovanie v TV hre.
16.

Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa TV hry sú považované najmä tie, ktoré:
a) v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
b) údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na
vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní;
c) majú neplatný preukaz totožnosti;
d) sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
e) sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.

17.
O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa. V prípade
hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry.
18.
Vyžrebovaný hráč zároveň dostavením sa na registráciu pre TV hru podľa
predchádzajúcich bodov udeľuje spoločnosti TIPOS v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením a zachytením
jeho podobizne, obrazových snímok, fotografií, obrazových záznamov a obrazovo-zvukových
záznamov ako aj akýchkoľvek prejavov osobnej povahy v súvislosti s natáčaním, vysielaním ako
aj archiváciou príslušnej TV hry, ktorej sa vyžrebovaný hráč zúčastní alebo má zúčastniť; a (ii) ich
použitím, vrátane ich zverejnenia a šírenia, a to tak prostredníctvom televízneho ako aj
internetového vysielania (ako aj akýchkoľvek cezhraničných presahov), a to na účely
prevádzkovania tejto hazardnej hry za podmienok určených herným plánom, vrátane vysielania
TV hry
19.
Výhry získané v TV hre sa hráčom vyplácajú bezprostredne po skončení výroby TV
hry, najneskôr však do piatich dní od skončenia výroby. Výhry do výšky 5 000 EUR vrátane môžu
byť vyplatené v hotovosti. Výhry prevyšujúce sumu 5 000 EUR je možné vyplatiť výlučne
bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie.
20.
Po skončení každej TV hry sa za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa a zástupcov
štátneho dozoru žreby uložia do vriec, zapečatia a pripravia k likvidácii.
21.
Všetci riadne zaregistrovaní hráči získavajú „registračnú výhru“, každý vo výške 150
EUR. Ak sa hráč nedostaví na registráciu v čase na to určenom a z dôvodov, ktoré on sám
nemohol ovplyvniť a ktorých opodstatnenosť posúdi zástupca prevádzkovateľa, ale dostaví sa do
začiatku výroby ostrej relácie, môže byť zaradený do TV hry a vzniká mu nárok aj na registračnú
výhru. Hráčovi, ktorý sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu
nedostaví ani do začiatku výroby ostrej TV hry, nevzniká nárok na žiadnu výhru a ani účasť
v náhradnej TV hre.
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22.
Hra bude prebiehať vždy s počtom 26 hráčov. V prípade, že sa nezaregistrujú všetci
vyžrebovaní hráči, počet hráčov bude doplnený náhradníkmi bez nároku na registračnú alebo
akúkoľvek inú výhru.
23.
V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v čase registrácie a výroby
ktorejkoľvek z TV hier má o ďalšom postupe právo rozhodnúť zástupca prevádzkovateľa
v súčinnosti so zástupcami štátneho dozoru.
Článok 2
Priebeh TV hry
1. Každá TV hra je sprevádzaná moderátorom a na jej priebeh dohliadajú zástupcovia
prevádzkovateľa a zástupcovia štátneho dozoru.
2. Žrebovanie hráčov do nasledujúcej TV hry vykonáva lotériová komisia zložená zo
zástupcov prevádzkovateľa a za prítomnosti štátneho dozoru. Počet vyžrebovaných hráčov
z jednotlivých krajov je nemenný a je uvedený v tabuľke č. 1 týchto pravidel. O výsledku
žrebovania je spísaný protokol o vyžrebovaných hráčoch, ktorý je podpísaný zástupcami
prevádzkovateľa a zástupcami štátneho dozoru.
Tabuľka č. 1
KRAJ

POČET VYŽREBOVANÝCH HRÁČOV

Banskobystrický kraj (BB)
Bratislavský kraj (BA)
Košický kraj (KE)
Nitriansky kraj (NR)
Prešovský kraj (PO)
Trenčiansky kraj (TN)
Trnavský kraj (TT)
Žilinský kraj (ZA)

3
3
4
3
4
3
3
3

3. Pred začiatkom každej TV hry sa náhodným spôsobom rozloží 26 výherných súm do
26 krabíc za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa a za prítomnosti štátneho dozoru. Následne
budú krabice zapečatené zástupcami štátneho dozoru.
Tabuľka č. 2
Výšky výhier v krabiciach
MODRÉ

ČERVENÉ

0,10 €
0,50 €
1,00 €
2,50 €
5,00 €

1 000,00 €
2 000,00 €
3 500,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
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10,00 €
21,00 €
35,00 €
50,00 €
70,00 €
100,00 €
150,00 €
250,00 €

17 000,00 €
25 000,00 €
35 000,00 €
50 000,00 €
70 000,00 €
100 000,00 €
150 000,00 €
250 000,00 €

Žrebovanie hráčskych čísel
4. Každý zaregistrovaný hráč si z osudia s loptičkami očíslovanými od 1 do 26
vyžrebuje svoje hráčske číslo. Hráči pristupujú k žrebovaniu v abecednom poradí zoradenom
podľa priezviska hráča. Náhradníkom pridelí zostávajúce hráčske čísla zástupca prevádzkovateľa.
5. Každému hráčovi je priradená zapečatená krabica s číslom identickým s jeho
hráčskym číslom a obsahujúcim jednu výhernú sumu. V každej hre sa vždy hrá s 26 výhernými
sumami.
Žrebovanie finálového hráča
6. Žrebovanie finálového hráča prebieha prostredníctvom žrebovacieho zariadenia a
iba z množiny hráčskych čísel riadne zaregistrovaných hráčov, nie náhradníkov.
7.

Hra sa hrá iba s jedným finálovým hráčom.

Tipovacia hra
8. Samotnej finálovej hre predchádza tipovacia hra, v ktorej ostatní riadne
zaregistrovaní hráči tipujú výšku výhry, ktorú nahrá finálový hráč vo finálovej hre. Jednotlivé tipy
hráčov budú následne zaprotokolované a spracované. Tipované sumy môžu byť až do
maximálnej výšky 250 000 EUR. Výsledky tipovacej hry budú vyhlásené po ukončení finálovej
hry. Hráč, ktorý sa svojim tipom najviac priblíži k výške výhry hráča získanej vo finálovej hre,
vyhráva 3 000 EUR. V prípade viacerých identických tipov sa hodnota výhry v doplnkovej
tipovacej hre rozdelí rovnakým dielom medzi všetkých vyhrávajúcich hráčov.
Finálová hra
9. V štúdiu je viditeľne umiestnená samostatná projekcia s hodnotami (výškami
výhier) v krabiciach, ktoré sú zoradené vzostupne a rozdelené na dve kategórie: modré
a červené (podľa tab. č. 2).
10. Finálová hra pokračuje postupným otváraním krabíc. Finálový hráč zreteľne povie
číslo krabice, ktorú si žiada otvoriť. Po jej otvorení sa príslušná krabica automaticky vyraďuje
z hry. Na projekcii v štúdiu zhasne hodnota takto vyradenej krabice. Za hráča môže počas hry
otvoriť/rozhodnúť o výbere krabice aj niekto iný, ak hráč vyjadrí jasný a zrozumiteľný súhlas.
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11. Hráč na projekcii vidí, ktoré sumy z hry vyradil a súčasne, ktoré sumy v hre ešte
zostávajú.
12. Po každom kole vyraďovania nasleduje „ponuka banky“, ktorá ponúkne hráčovi
možnosť odkúpiť svoju krabicu v hodnote, ktorá je realizovaná podľa vopred stanoveného
výpočtu.
13. Výpočet sumy ponúkanej bankou v príslušnom kole hry je realizovaný niekoľkými
krokmi. Základom sú hodnoty jednotlivých krabíc, ktoré sú v danom kole ešte v hre. Medzi ne
spadá aj hodnota krabice na stole hráča. Hodnota ponuky banky je obmedzená 1,1 násobkom
aritmetického priemeru hodnôt krabíc v hre zhora a percentuálnym dielom z tohto priemeru
zdola. Percentuálne hodnoty určujúce spodnú hranicu sú pevne dané pre každé kolo hry. Presná
hodnota ponuky banky je ovplyvnená pravidelnosťou rozloženia hodnôt jednotlivých krabíc.
O tejto relatívnej miere variability hovorí variačný koeficient, ktorý je vypočítaný nad hodnotami
krabíc v hre. Ak tento klesne pod hodnotu 0,10 (hodnoty krabíc sú rozložené rovnomerne),
banka ponúkne hornú hranicu z vypočítaného intervalu. Naopak, ak je variačný koeficient väčší
ako 2,00, banka ponúkne minimum. V ostatných prípadoch je ponuka banky lineárnym
prepočtom intervalu minimum – maximum podľa vypočítaného variačného koeficientu.
Výsledná hodnota sa zaokrúhľuje na celé euro a minimálna ponuka banky je 1 EURO.
14. Finálový hráč má vždy dve možnosti: buď ponuku banky prijme alebo ju odmietne.
Ak je ponuka banky odmietnutá, finálový hráč pokračuje ďalším kolom vyraďovania krabíc z hry.
Tabuľka č. 3
Postup pri otváraní krabíc (celkový počet krabíc 26)

1. kolo

Otvára sa prvých 6 krabíc

2. kolo

Otvára sa ďalších 5 krabíc

3. kolo

Otvárajú sa ďalšie 4 krabice

4. kolo

Otvárajú sa 3 krabice

5. kolo

Otvárajú sa 2 krabice

6., 7., 8., 9., 10.
kolo

Otvára sa už iba po 1 krabici

Nasleduje ponuka Banky, ktorá
je založená na 20 neotvorených
krabiciach
Nasleduje ponuka Banky, ktorá
je založená na 15 neotvorených
krabiciach
Nasleduje ponuka Banky, ktorá
je založená na 11 neotvorených
krabiciach
Nasleduje ponuka Banky, ktorá
je založená na 8 neotvorených krabiciach
Nasleduje ponuka Banky, ktorá
je založená na 6 neotvorených
krabiciachh
Po každom otvorení (vyradení)
jednej krabice nasleduje vždy ponuka
banky založená na počte neotvorených
krabíc

15. Krabica finálového hráča sa otvára ako posledná, a to aj v prípade, ak už hráč prijal
ponuku banky. Po prijatí ponuky banky finálový hráč už nemá nárok na žiadnu ďalšiu výhru, ani
na výhru ukrytú v jeho krabici, je však povinný pokračovať vo vyraďovaní krabíc z hry.
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16. Hra sa končí otvorením poslednej neotvorenej krabice.
KLIATBA
17. Ak počas finálovej hry nastane situácia, že v hre sú krabice s práve dvoma
červenými sumami a minimálne štyrmi modrými sumami a ponuka banky nie je vyššia ako 6 000
EUR, môže spolu s ponukou na odkúpenie krabice prísť, najskôr však až po 4. kole, aj tzv.
KLIATBA.
18. Ak finálový hráč KLIATBU prijme, princíp hry je nasledovný.
Princíp hry KLIATBA
19. Krabica finálového hráča sa vracia späť do hry a hodnoty v zostávajúcich krabiciach
prestávajú byť relevantné. Na projekcii sa zobrazia ako modré a červené guličky. Červené guličky
nemajú žiadnu hodnotu a modré guličky majú hodnotu každá po 2 000 EUR. Cieľom hráča je
vyradiť všetky červené guličky.
20. Ak hráč vyradí všetky červené guličky, počet zostávajúcich modrých guličiek určuje
jeho výšku výhry.
21. Ak finálový hráč vyradí všetky modré guličky, jeho konečná výhra má nulovú
hodnotu.
22. Sumárnu hodnotu celkovej výšky výhry finálového hráča tvoria:
• registračná výhra v hodnote 150 EUR,
• nahratá suma vo finálovej hre.

Článok 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhlasovať mimoriadne prémie tak, aby nebola
prekročená celková suma určená na výhry v doplnkovej TV hre. O tejto skutočnosti je povinný
v dostatočnom predstihu informovať Ministerstvo financií a verejnosť.
2. Zmeny pravidiel doplnkovej televíznej hry Veľký balík môže prevádzkovateľ vykonať
len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií .
3.
financií .

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa schválenia Ministerstvom

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37
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