Podrobná pravidla soutěže
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "KOZEL ODMĚŇUJE NEJHEZČÍ HASIČSKOU
ZBROJNICI“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k
tomuto dokumentu.
1. Pořadatel a organizátor:
Plzeňský Prazdroj, a. s.
se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, Česká republika
IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 227
(dále jen "pořadatel")
MOTÝL MEDIA s.r.o.
se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČ: 26867583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 50800
(dále jen „organizátor“)
2. Účast:
Do soutěže se mohou registrovat sbory dobrovolných hasičů se sídlem ve Středočském kraji a sbory
dobrovolných hasičů se sídlem v Kraji Vysočina. Registrace bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy
hasici@motyl.cz zasláním požadovaných registračních údajů.
3. Registrační údaje
Předmět registračního e-mailu
Registrace_Kozlova nejhezčí hasičská zbrojnice
Obsah registračního e-mailu
1) Maximálně 5 fotografií hasičské zbrojnice
- tisková kvalita,
- rozlišení 300 DPI
2) Textové informace o hasičské zbrojnici
- rozsah 500 – 1 500 znaků s mezerami
3) Obsah textových informací
- název místního sboru dobrovlných hasičů
- stručná historie hasičské zbrojnice a místního sboru
- současné aktivity a činnosti místního sboru
- architektura budovy hasičské zbrojnice (např. kdo postavil, případné architektonické ocenění)
- zajímavosti o hasičské zbrojnici
- rok postavení hasičské zbrojnice
- rok založení místního sboru dobrovolných hasičů
- počet členů sboru dobrovolných hasičů
4) Kontaktní údaje
- jméno, příjmení, e-mail, mobilní číslo
4. Průběh
Soutěž bude mít dvě kola. V základním kole vybere „Organizátor“ soutěže z registrovaných účastníků sbory
dobrovolných hasičů ze Středočeského kraje a sbory dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina, které postupí do
finálového kola na základě těchto kritérií: podoba hasičské zbrojnice, historie hasičské zbrojnice, architektura
budovy hasičské zbrojnice, činnost místného hasičského sboru. Ve finálovém kole bude probíhat veřejné
hlasování na webu www.hasicskyrokskozlem.cz.
5. Harmonogram:
Registrace sborů do soutěže – do 8. února 2015
Výběr sborů z každého kraje do finálového hlasování – do 10. února 2015
Začátek hlasování veřejnosti – 11. února 2015
Konec hlasování veřejnosti – 18. února 2015

6. Hlasování
O výhercích (1., 2. a 3. místo) rozhodne počet hlasů veřejnosti v internetovém hlasování na webu
www.hasicskyrokskozlem.cz. Hlasovat je možné pouze jednou denně z jedné IP adresy pro hasičské zbrojnice
v každém kraji. To znamená jeden hlas denně ve Středočeském kraji a jeden hlas denně v Kraji Vysočina
v průběhu trvání hlasování.
7. Ceny
Středočeský kraj
1. místo – 4 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů; Kozlí výprava pro 5 osob
2. místo – 4 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů
3. místo – 3 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů
Kraj Vysočina
1. místo – 4 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů; Kozlí výprava pro 5 osob
2. místo – 4 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů
3. místo – 3 x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; 12 trkacích půllitrů
Výherci obdrží poukazy na odběr piva Velkopopovický Kozel. Poukaz lze uplatnit ve všech prodejnách
uvedených na webových stránkách Hasičského roku s Kozlem (www.hasicskyrokskozlem.cz) v sekci Kam pro
Kozla.
Kozlí výprava obsahuje:
 prohlídka pivovaru s ochutnávku nefiltrovaného piva v ležáckých sklepech
 škola čepování piva se sládkem pivovaru
 certifikát o absolvování programu
 posezení ve Velkopopovické Kozlovně s konzumací kozlích specialit a tankového piva Velkopopovický
Kozel 11°
 celkové délka programu je 5 hodin
8. Komunikace soutěže
Účastí v soutěži souhlasí každý účastník (sbor dobrovolných hasičů) s tím, že „Pořadatel“ soutěže je oprávněn
bezplatně užít názvu sboru, jména a příjmení členů sboru, podobizny zbrojnice a výherců ve sdělovacích
prostředcích včetně internetu a propagačních materiálech „Pořadatele“ s tím, že mohou být pořizovány a
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let po ukončení
této soutěže bez omezení území.
9. Osobní údaje
Účastí v soutěži uděluji bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu E-MAIL, MOBILNÍ TELEFON,
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, PSČ 304 97,
Plzeň, IČ: 45357366, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím
zpracovatele, tj. zejména agentury pro účely realizace soutěže a předání výher – tento souhlas uděluji na dobu
konání soutěže a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb,
informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. – tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých
osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb.,
jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce
automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými
zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům
správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud
zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby
odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů).
Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem
srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové
informace.

Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich
zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
10. Závěrečná ustanovení
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Účast v soutěži ani výhry není možné
vymáhat právní cestou. Výhry není možné alternativně plnit v penězích. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci „Organizátora“, „Pořadatele“ a všech spolupracujících agentur a
osoby jim blízké. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. Organizátor si vyhrazuje právo
rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech týkajících se této soutěže s
konečnou platností.

