Úplná pravidla soutěže

„Vyhraj gril party!“
Česká republika
Smyslem těchto pravidel je úprava akce nazvané „Vyhraj gril party!“ pro Českou republiku (dále jen
"soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje soutěž ve vztahu ke
spotřebitelům.
Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků, přičemž aktuální znění pravidel 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 o výhry bude probíhat v termínu od 29. 7. 2016 do 3. 9. 2016 (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 hrací kartu (dále jen
„hrací karta“). Spotřebitel nemůže hrací kartu 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 (dále jen „spotřebitel“) a kompletně vyplní
obdrženou hrací kartu a to tak, že zde uvede své kontaktní údaje:
- své jméno a příjmení
- své telefonní číslo
- své bydliště
- podpis

7)

Hrací kartu po kompletním vyplnění vlastnoručně podepíše a kdykoliv v době trvání soutěže vhodí tuto
řádně a úplně vyplněnou hrací kartu do soutěžního boxu umístěného v příslušné provozovně u výčepu,
kde provedl svou objednávku. Odevzdáním vyplněné a podepsané hrací karty vyjadřuje spotřebitel svůj
souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat (včetně souhlasu se zpracováním
osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly).
Nevyplněné nebo částečně vyplněné hrací karty nebudou zařazeny do soutěže a budou bez jakékoliv
náhrady vyřazeny.

8)

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

9)

Výhry v soutěži
Do soutěže bylo vloženo celkem 40 ks výher, přičemž pro každou provozovnu je určena 1 výhra.
Výhra zahrnuje:
- předuzené sele o váze cca 22 kg
- 30 l sud piva Svijanský Máz
- kovový gril pro opékání selete

10) Poslední den doby trvání soutěže bude promotýmem Svijany v každé provozovně vylosován ze všech
platných hracích karet 1 výherce, přičemž výherce musí být přítomen při losování. Z losování v každé
provozovně bude učiněn zápis.
Přesné termíny losování v provozovnách jsou uvedeny v příloze č. 1 a budou zveřejněny na
www.pivovarsvijany.cz.
11) Spotřebitel nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně
v hotovosti.
12) Předání výher se uskuteční osobně vždy v dané provozovně za účasti promotýmu Svijany, okamžitě po
vylosování. Výherce bude v dané provozovně vyzván ústně promotýmem na základě údajů uvedených
na hrací kartě k předání výhry, přičemž obdrží poukázku na odběr selete, sud piva a gril.
13) V případě, že výherce nebude v době losování v provozovně přítomen, bude promotýmem Svijany
vylosován další výherce, který bude v provozovně přítomen.
14) Sele si výherce předem zarezervuje na emailové adrese, která je uveden na poukázce. Do emailové
zprávy uvede termín vyzvednutí selete, adresu prodejny Novák - maso uzeniny a své jméno a kontaktní
telefon. Sele je možné vyzvednout nejpozději do 30. 9. 2016. Sud piva a gril obdrží okamžitě po
vylosování od promotýmu v dané provozovně.
Všeobecná ustanovení:
15) 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.
16) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu projevuje každý spotřebitel svůj souhlas
s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
17) Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky
související s využitím výher.
18) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu 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.
19) Vyplněním hrací karty a jejím vhozením do soutěžního boxu vyjadřuje spotřebitel ve smyslu § 84 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výslovný souhlas s případným pořízením videa a/nebo
fotografie jeho osoby a souhlasí s vystavením videa či fotografie na veřejně dostupných internetových
stránkách (např. na facebooku, webových stránkách pořadatele apod.) Souhlas s vystavením videa či
fotografie těmito způsoby uděluje spotřebitel na dobu neomezenou. Souhlas s vystavením je oprávněn
spotřebitel odvolat. Pokud však odvolání souhlasu nebude odůvodňovat podstatná změna okolností
nebo jiný rozumný důvod, spotřebitel bude povinen uhradit škodu, která tím osobě, které svolení udělil,
vznikne.
20) 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.
21) Tento statut v platném znění je účastníkům k dispozici na www.pivovarsvijany.cz.

Příloha č. 1
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
Domnínská Hospoda
Kavárna Sádrový ježek
Kavárna Evžen
Restaurace Divadélka
Restaurace Myslivna
Svijanský šenk
Hospůdka Na pískovně
Amigo Kafe Restaurant

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 -Tója
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
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
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