
AU $ 1 MILION OBÁLKY  

PODMÍNKY 

VYTVOŘENO 10 PROSINEC 2020 

1. Tato propagační soutěž (tato "soutěž") je organizována společností Emerge Gaming 

Řešení (proprietární) Limited a Monetise (dále jen "pořadatelé"). 

2. Cena je AU $ 1,000,000 (jeden milion australských dolarů) (dále jen "cena"). 

3. Soutěž začíná v 00h01 dne 15 Prosinec 2020 a bude pokračovat až do 23h59 

15. ledna 2021 (dále jen "období hospodářské soutěže"). 

4. Aby se osoba ("účastník" kvalifikovala pro jeden vstup do soutěže, musí: 

 4.1. být aktuálním účastníkem nebo se přihlásit k odběru MIGGSTER během období soutěže; 

 4.2. vstoupit do hry v některém z Miggster Milionář hostitelském turnaji během 

období soutěže 

 4.3. být rezidentem jurisdikce, ve které je MIGGSTER k dispozici pro předplatné; 

 4.4 být fyzickou osobou; 

 4.5. být starší 18 let; 

 4.6. být rezidentem jurisdikce, v níž je tato soutěž nebo soutěž povahy 

této soutěže je zákonné; 

 4.7. být zaměstnancem, ředitelem, členem, partnerem, konzultantem a/ nebo 

jiné osobě, která přímo nebo nepřímo kontroluje nebo je kontrolována pořadatelem nebo 

marketingových služeb této soutěže (a/ nebo manželé, životní partneři, 

nejbližšími rodinnými příslušníky nebo obchodními partnery osob nebo subjektů uvedených 

výše uvedené). To zahrnuje pořadatele; dodavatel/dodavatel zboží nebo služeb z hlediska 

této soutěže; a propagačních partnerů, tiskáren, reklamních a propagačních 

agentury, profesionální poradci a zaměstnanci prodejních míst, kteří jsou zaměstnáni 

nebo poskytování zboží nebo služeb jakéhokoli druhu všem výše uvedeným osobám nebo subjektům 

během období soutěže; 

4.8. z jakéhokoli jiného důvodu nebyla diskvalifikována z účasti v soutěži. 

 4.9. být k dispozici prostřednictvím videoodkazu pro výběr obálky živě na 18 Leden 2021. 

("Vstupní kritéria") 

5. 16. ledna 2021 budou vybráni 3 (tři) účastníci, kteří splňují vstupní kritéria ("kvalifikující se 

účastníky"), 



náhodně od všech účastníků. 

6. Každý oprávněný účastník bude 16.1. e-mailem a/ nebo telefonicky pořadateli nebo jejich zástupci. 

Každý kvalifikující se účastník, který nepotvrdí přijetí takového oznámení do 24 (dvacet čtyři) hodin 

od jeho předání pořadateli nebo jejich zástupci, ztrácí jakékoli právo účastnit se soutěže a 

nemáí žádný nárok vůči pořadatelům nebo jejich zástupcům, které z nich vyplývají.  

Pořadatelé a/ nebo 

jejich zástupci náhodně vylosují náhradní kvalifikované účastníky ze všech účastníků do 3 (tři) 

Kvalifikující se účastníci potvrdili oznámení během 24 (dvaceti) hodin oznamovací lhůty. 

7. 18. ledna 2021 se každý kvalifikující účastník zúčastní náhodného výběru obálky (výběr 

"Soutěž"). Každý kvalifikující se účastník obdrží 12 (dvanáct) obálek očíslovaných 1- 

12. Tři z 12 (dvanácti) obálek budou obsahovat výherní symboly. Každý kvalifikující se účastník 

pak vybere 3 (tři) z dvanácti (dvanácti) obálek. Pokud každá ze 3 (tří) vybraných obálek 

vybraným kvalifikujícím účastníkem obsahuje výherní symbol, vyhrává cenu. Pokud existuje 

je více než 1 (jeden) výherce, výherci se o cenu podělí rovným dílem. Pokud například 2 

(dva) Kvalifikující se účastníci najdou 3 (tři) vítězné symboly, které budou sdílet 1 000 000 AU 

vyhrát AU $ 500,000 každý. 

8. Soutěž se může konat prostřednictvím internetu nebo jiného elektronického média a 

Účastník nesmí být přítomen na stejném místě jako zástupci pořadatelů, kteří jsou ve 

vedení soutěže. Zástupci pořadatelů se řídí pokyny 

kvalifikujícího účastníka, pokud jde o jejich výběr obálek. 

9. Jako podstatnou podmínku, která je pro kvalifikovaného účastníka oprávněna zúčastnit se soutěže, 

V lednua 2021 podepisuje dohodu o mlčenlivosti, v níž se dohodu o mlčenlivosti 

zavazují, že výsledky nebo výsledek soutěže nezveřejní, dokud pořadatelé neoznámí 

výsledky veřejně známé na webových stránkách Miggster. 

10. Další podmínky soutěže: 

 10.1. Kvalifikující se účastníci tímto souhlasí s tím, aby byl výběr obálky zaznamenán na 

video a/ nebo živě vysílané; 

 10.2. 12 (dvanáct) obálek musí být zobrazeno před videem se štítky 

s informacemi o čase a datu soutěže a o počtu obálek, které čelí 

Fotoaparát. Obálky pak musí být vyzvednuty jeden po druhém a prokázány 

kamera musí být neotevřená; 

 10.3. Kvalifikující se účastník se pokusí vybrat 3 (tři) obálky. 



Každý kvalifikující účastník poté otevře obálky, které si sám zvolí, a to jednu 

a vyjměte vložku. Vložka musí být umístěna před kamerou tak, aby 

na vložce je jasně vidět kamera. 

11. Výherci mohou být na základě vlastního uvážení Promotors diskvalifikováni z výhry nebo podílu 

ceny, pokud je v zemi bydliště výherce nezákonné zúčastnit se této soutěže 

nebo vyhrát cenu. 

12. Účastníci mohou získat kopii těchto podmínek soutěže tak, že si je prohlédnou na play.miggster. 

com [ ] nebo nám e-mailem na miggster@arcadex.co 

13. Soutěž a tyto podmínky podléhají našim Všeobecným smluvním podmínkám. V případě 

v rozporu s podmínkami, budou mít tyto podmínky v souvislosti se soutěží přednost. 

14. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout cenu, dokud nebude zcela přesvědčen, že 

výherce (výherce) ceny je nebo je výhercem v dobré víře a vyhrazuje si právo 

důkaz, který považuje za nezbytný. 

15. Pořadatelé požádají výherce, aby písemně souhlasili se svým jménem, obrazem a podobiznou 

pořadatelem (pořadateli) v souvislosti s touto soutěží po dobu jednoho roku, tedy 

12 (dvanáct) měsíců poté, co jsou vyhlášeni jako vítězové. Výherci mohou odmítnout používání svých 

jméno, podobu a obrázek pořadatele(ů). 


