Pravidlá ankety Gól sezóny
1. Organizátor ankety:
A. Organizátorom ankety Gól sezóny je Únia ligových klubov, so sídlom Tomášikova 30 C, 821 01
Bratislava, IČO: 42 168 970, IČ DPH: SK2022853723 (ďalej ÚLK)
2. Doba platnosti ankety:
A. Anketa prebieha na internetovej stránke www.fortunaliga.sk.
B. Anketa prebieha počas kalendárnych mesiacov jún a júl, nasledujúcich po skončení danej
sezóny, za ktorú je anketa vyhlasovaná.
C. Anketa prebieha 14 dní od spustenia hlasovania, tj. do 23:59 štrnásteho dňa po spustení
ankety
3. Výber Gólu sezóny:
A. Únia ligových klubov na základe hlasovania fanúšikov v jednotlivých anketách Gól mesiaca
nominuje 7 kandidátov na Gól sezóny, ktorí sa stali víťazmi jednotlivých ankiet Gól mesiaca.
B. Účastníci ankety hlasujú za svoju nomináciu na víťaza ankety, pričom každý hlasujúci má 1
hlas; za poradie na 2. až 7. mieste účastníci nehlasujú.
C. Hlasovanie určí víťaza hlasovania fanúšikov, ktorý získa 7 bodov. Druhý v poradí získa 6
bodov, a tak ďalej, pričom posledný získa 1 bod.
D. V rámci ankety hlasuje aj 5 členov Klubu ligových kanonierov (ďalej KLK), ktorých nominuje
KLK. Každý z nich hlasuje za 1., 2. a 3. miesto, pričom za 1. miesto sa udeľujú 3 body, za 2.
miesto 2 body a za 3. miesto 1 bod.
E. Po ukončení hlasovania sa spočítajú body z hlasovania fanúšikov a hlasovania členov KLK.
Víťazom ankety bude gól, ktorý dosiahne v súčte najviac bodov.
F. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých gólov rozhodne o konečnom poradí väčší
počet hlasov od fanúšikov.
G. Po ukončení ankety za príslušnú sezónu ÚLK v spolupráci s KLK ocení víťaza ankety; hráči
umiestení na 2. až 7. mieste nie sú oceňovaní.
H. Zúčastniť sa na ankete je možné aj bez poskytnutia osobných údajov.
4. Účasť v ankete:
A.
B.
C.
D.

Na hlasovaní v ankete sa môžu zúčastniť užívatelia internetovej stránky www.fortunaliga.sk.
Každý hlasujúci môže v ankete odovzdať jeden hlas za kalendárny mesiac.
Účasť v ankete je dobrovoľná a bezplatná.
Svojou účasťou v ankete akceptuje účastník tieto pravidlá, ktoré sa zaväzuje dodržiavať a
postupovať výlučne v súlade s pravidlami.

5. Práva a povinnosti prevádzkovateľa:
A. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá ankety v jej priebehu.
B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z ankety užívateľa, ktorý by porušil pravidlá ankety
alebo spôsob hlasovania, prípadne sa zúčastňoval na ankete v rozpore s dobrými mravmi.

