STRIEBORNÁ PRILBA
PRVALIGA.SK

1. Výber hráčov
-

do diváckej ankety – STRIEBORNÁ PRILBA Prvaliga.sk (ďalej len anketa) bude
nominovaných každý mesiac 5 kandidátov1 z prvoligových klubov;
každý prvoligový klub môže poslať svoju nomináciu do ankety – hráča zo svojho mužstva,
ktorého považuje za najlepšieho v danom mesiaci;
z nominovaných hráčov vyberú redaktori portálu www.prvaliga.sk po dôkladnom zvážení
päticu najlepších hráčov;

2. Spôsob hlasovania
-

hlasovanie v ankete prebehne na webovom portáli www.prvaliga.sk2;
hlasovanie trvá každý mesiac od 1. do 10. dňa v mesiaci3;
prvé hlasovanie prebehne v októbri (o najlepšieho hráča mesiaca september), posledné vo
februári (o najlepšieho hráča mesiaca január)4;
každý používateľ má právo hlasovať v jednom hlasovaní len raz;
v prípade rovnosti hlasov získa ocenenie hráč mužstva, ktoré je v tabuľke 1. hokejovej ligy
postavené vyššie;

3. Vyhlásenie víťaza
-
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počas 11. dňa v mesiaci bude vyhlásený víťaz ankety na daný mesiac na portáli
www.prvaliga.sk;
na najbližšom zápase od 11. dňa v mesiaci bude víťazovi ankety odovzdaná strieborná
prilba pred samotným duelom na ľade;
víťaz ankety – hráč je oprávnený nosiť striebornú prilbu od odovzdania až do posledného
zápasu pred 10. dňom nasledujúceho mesiaca;

Nominovaní môžu byť len hráči – útočníci a obrancovia. Brankári sú z nominácie vylúčení.
Viditeľne označený a vyčlenený priestor na internetovej stránke.
Hlasovanie sa spustí o 00:01 prvého dňa v mesiaci. Skončí o 23:59 desiateho dňa v mesiaci.
Celkovo prebehne 5 samostatných hlasovaní.

STRIEBORNÁ PRILBA
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4. Podmienky hlasovania
-

každý užívateľ môže hlasovať v jednej samostatnej ankete iba raz;
pred hlasovaním sa užívateľ musí prihlásiť cez svoje facebookove konto;
bez prihlásenia cez facebook nebude umožnené užívateľovi hlasovať v ankete;
všetky údaje, ktoré užívateľ poskytne v rámci hlasovania, budú použité výlučne len na
potreby, ktoré sa týkajú ankety;
prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje neposkytnúť tretím stranám a chrániť osobné
údaje užívateľov;
odoslaním hlasu do ankety súhlasíte s podmienkami súťaže;

