
Pravila promocije „Last man standing“ 

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila) 

 

Priređivač 

 

Članak 1. 

 

Promociju “Last man standing “ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) organizira i 

provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u daljnjem tekstu 

skraćeno kao: priređivač). 

 

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji 

 

Članak 2. 

 

(1) Promocija „Last man standing“ je promocija putem koje igrači koji ostvare pravo na 

sudjelovanje u promociji mogu osvojiti bonus. 

(2) Promocija počinje 01.10.2020. u 00:00 sati, a završava objavom završetka promocije od 

strane priređivača (razdoblje trajanja promocije).  

(3) Igrači mogu ostvariti pravo na bonus sudjelujući u pojedinom krugu promocije koji 

počinje prvog  i traje do zadnjeg dana u mjesecu tijekom razdoblja trajanja promocije (dalje u 

tekstu: krug promocije) 

Članak 3. 

 

(1) U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun kod 

priređivača koji im omogućuje sudjelovanje u priređivačevim igrama na sreću u Casinu 

putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja. 

(2) Prihvaćanje Pravila vrši se samim igranjem priređivačevih igara na sreću u Casinu 

putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja u razdoblju trajanja promocije.  

(3) U promociji se može sudjelovati igranjem bilo na web stranici priređivača bilo na 

mobilnoj stranici priređivača. 

(4)  U promociji se ne sudjeluje igranjem Poker ni Casino Classic igara. 

 

Članak 4. 

 

(1) Pravo na sudjelovanje u pojedinom krugu promocije ostvaruju oni igrači koji su do 

kraja pojedinog kruga, počevši najkasnije od drugog dana početka kruga, ostvarili pravo na 

sudjelovanje u svakoj promociji „Utrka u sretnom satu“ sukladno čl.4. st.2. Pravila promocije 

„Utrka u sretnom satu“.  

 

 



Članak 5. 

 

(1) Ukupna vrijednost pojedinog kruga promocije iznosi 10.000,00 kn (slovima: 

desettisućakuna) iznimno vrijednost kruga u prosincu iznosi 30.000,00 kn (slovima: 

tridesettisućakuna) 

 

(2)  Po isteku razdoblja trajanja pojedinog kruga promocije, igračima koji su ispunili uvjete 

određene člankom 4. ovih Pravila isplatit će se bonus jednak iznosu vrijednosti pojedinog 

kruga promocije podijeljenom sa brojem igrača koji su ostvarili pravo na bonus pri čemu će 

iznos bonusa biti cijeli broj određen zaokruživanjem višeg broja. 

 

Članak 6. 

 

(1) Ostvareni bonus isplaćuje se jednokratno, u ukupnom iznosu ostvarenog bonusa. 

 

(2) Ostvareni bonus isplatit će se odmah, a najkasnije sljedećeg radnog dana na Internet 

račun igrača. 

Članak 7. 

 

Ostvareni bonus koji je isplaćen na igračev Internet račun za casino/poker može se koristiti 

za daljnju igru bilo na casinu/poker-u bilo na kladionici ili isplatiti. 

 

Završne odredbe 

Članak 8. 

 

(1) Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo koje 

vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili neki javni uzrok. 

 

(2) O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati 

objavama na svojoj Internet stranici. 

 

Članak 9. 

 

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima igre na sreću klađenje te Općim pravilima 

sudjelovanja u igrama SuperSporta putem interneta i primjenjuju se zajedno s navedenim 

Općim pravilima. 

 

U Zagrebu 23. studenog  2020. 

 

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima 

Goranu Đuriću i Radimu Haluzi  


