Úplná pravidla soutěže

„Dej si 5x Svijany a vyhraj“
Česká republika
Smyslem těchto pravidel je úprava spotřebitelské soutěže nazvané „Dej si 5x Svijany a vyhraj“ pro
Českou republiku (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně
upravuje uvedenou soutěž ve vztahu ke spotřebitelům.
Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k tomuto statutu a jejich aktuální znění
bude uvedeno na www.pivovarsvijany.cz. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za
písemného souhlasu společnosti Promo Partner s. r. o.
1)

Pořadatelem soutěže v České republice je Promo Partner s. r. o., Kašparovo náměstí 5, Praha 8, PSČ
180 00, Česká republika, IČ: 24823945, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 177691 (dále jen „pořadatel“).

Pravidla obecná:
2)

Soutěž bude probíhat v termínu od 29. 7. 2016 do 31. 8. 2016 nebo do vyčerpání losů, (dále jen „doba
trvání soutěže“).

3)

Soutěž se vztahuje na točené pivo 0,5 l uváděné na trh v České republice pod obchodní značkou
Svijany (dále jen „soutěžní výrobek“).

4)

Soutěž bude probíhat ve vybraných provozovnách v České republice (dále jen „provozovna“), jejichž
úplný seznam je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel, kde budou vystaveny POS materiály komunikující
soutěž.

5)

Účast v soutěži je podmíněna objednávkou 5 soutěžních výrobků během doby trvání soutěže (dále jen
„objednávka“). Při objednání pátého piva spotřebitel obdrží od obsluhy provozovny stírací los (dále jen
„stírací los“). Spotřebitel nemůže stírací los či výhru nárokovat v jiné provozovně, než kde objednávku
všech pěti piv uskutečnil.

6)

Soutěže se může zúčastnit spotřebitel starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, který
si objedná soutěžní výrobky v souladu s těmito pravidly a užívá a drží mobilní telefon se SIM kartou s
telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní SMS zpráva (dále jen „spotřebitel“ a „soutěžní
SMS zpráva“).

7)

Po setření stíracího losu spotřebitel nalezne unikátní kód, který zašle SMS zprávou.

8)

Soutěžní
SMS
zprávy
musí
mít
následující
tvar:
„SVIJANYmezeraUNIKATNIKODmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBYDLISTE“, jméno, příjmení
a bydliště soutěžícího se uvádí bez diakritiky (např. „SVIJANY ABC123456 JAN NOVAK LIBEREC“).
Soutěžní SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů
v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2). Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 736 373
737. Cena SMS je dle smluvních podmínek mobilního operátora spotřebitele. Služba je dostupná pouze
ze SIM karet českých mobilních operátorů. Službu technicky zajišťuje GLOBDATA a.s.,
www.globdata.cz, infolinka +420 267 090 338 (po –pá 9:00 - 17:00).

9)

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s novou
objednávkou soutěžních výrobků.

10) Výhry v soutěži
• Ke každému unikátnímu kódu je přiražen jeden druh výhry. Každý los vyhrává. Všechny výhry
v soutěži jsou hodnotově podobné.
•

Do soutěže bylo vloženo celkem 40,000 ks losů s těmito výhrami:

čepice
tričko motiv plechovky
baťůžek
ponožky
brýle sluneční
pivní sklenice 0,5 l
hadřík na brýle
klíčenka srdce
magnetka srdce velká
otvírák s magnetem
samolepka velká
alkohol tester
pilník na nehty
propisovací tužka
hrací karty
reflexní páska
zapalovač
magnetka srdce malá
čistítko na mobil
klíčenka otvírák
náramek
samolepka srdce malá
pivo Svijany 0,5 l
cena hostinského

400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
400 ks
1200 ks
1200 ks
2000 ks
2000 ks
2000 ks
2000 ks
2000 ks
2000 ks
16000 ks
4000 ks

Uvedený počet výher platí pro všechny provozovny v České republice
Spotřebitel nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně
v hotovosti.
Všeobecná ustanovení:
11) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a osoby jim blízké. V
případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra není platně získána a takové osobě nebude
předána. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na
spáchání podvodného jednání ze strany spotřebitele nebo výherce či osoby, která danému spotřebiteli
či výherci dopomohla k získání výhry.
12) Odesláním soutěžní SMS zprávy projevuje každý spotřebitel svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se
tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
13) Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s využitím výher.
14) Odesláním soutěžní SMS zprávy vyjadřuje spotřebitel souhlas pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), jako správci osobních údajů, se
zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení, adresa
bydliště, číslo mobilního telefonu a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím
elektronických prostředků, to vše za účelem nabízení obchodu a služeb na dobu 5 let s tím, že
poskytnutí údajů je dobrovolné.
Spotřebitel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí
doručenou na adresu sídla pořadatele.
15) Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání
účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže stanovených statutem
ztrácí účastník nárok na výhru.
16) Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.pivovarsvijany.cz.

Příloha č. 1
Název restaurace
Hotel Koruna
Restaurace Na křižovatce
Hospoda Pod skálou
Restaurace Tatran
Restaurace Jilm
Svijanská restaurace
Restaurace Kotelna
Avanti Caffe
Restaurace U Kalicha
Restaurace radnice
Restaurace Saloon U Supa
Restaurace na Karlově
Restaurace U všech čertů
Obecní hospoda U dvou kocourů
Restaurace Čárda
Pivnice Kosmos
Sport-bar u Ondry
Hospůdka Na plácku
Restaurace Sousedský dům
Pivnice SOL
Restaurace Kent
Restaurace Eden
Pivnice pod schodama
U Antošů
Restaurace u Tetřeva
Hospoda U Pilařů
Restaurace U kalicha
Nepál Brdy
Restaurace Šeříkovka
Hospůdka u Pecivála
Restaurace U Zámku
Rest. Pod Břesteckou skalou
Domanínská Hospoda
Kavárna Sádrový ježek
Kavárna Evžen
Restaurace Divadélka
Restaurace Myslivna
Svijanský šenk
Hospůdka Na pískovně
Amigo Kafe Restaurant

adresa
nám. B. Smetany 5/1, 463 43, Český Dub
Hejnická 91, 463 21, Liberec 31
Marxova 701, 471 14, Kamenický Šenov
Bílý Kostel nad Nisou 184, 463 31, Chrastava
Příšovice 11, 463 46, Příšovice
Gütenbergova 3, 460 01, Liberec
Masarykova 699/9, 460 01, Liberec
Husova 355, 464 01, Frýdlant v Čechách
Malířská 470, 468 02, Rychnov u Jablonce
Mírové nám. 482/14, 466 01, Jablonec nad Nisou
Kynského 429, 511 01, Turnov
J.Kabrta 235, 512 51, Lomnice nad Popelkou
M.Koněva 73, 506 01, Jičín - Holínské předměstí
Starý Bydžov 16, 503 57, Starý Bydžov
Josefův Důl 368, 468 44, Josefův Důl
Obránců míru 2629/5 Most
Děkanská 3, 411 18, Budyně nad Ohří
Autobusové nádr., 516 01, Rychnov nad Kněžnou
K.J.Erbena 982, 507 71, Miletín
Olštýnská 1, Praha 8 -Trója
Vraňany 195
Pláteníkova 365, 258 01 Vlašim
Na návrší 14, Praha 4 - Michle
1. Máje 223, Mnichovo Hradiště
S.K Neumanna 378,Mladá Boleslav
Žižkova 23, 530 06, Pardubice - Popkovice
Benešova 95, 284 01, Kutná Hora
Nepomuk 97, 262 42
Šeříkova 13 , Plzeň
Hostišova 19, 765 02 Otrokovice
Březolupy 94, 687 13 Březolupy
Břestek 234, 687 06 Buchlovice
Domanín 101, 379 01 Třeboň
Janáčkova 4, 702 00 Ostrava
Beethovenova 2, 746 00 Opava
Na Nábřeží 75B, 736 01 Havířov
Horní Pálava 101, 678 01 Blansko
Krapkova 42, 773 00 Olomouc
Vír 11, 592 66 Vír
nám. Zachariáše z Hradce 22, Telč

