Úplná pravidla soutěže „Zvedni výtoč a vyhraj“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "ZVEDNI VÝTOČ A VYHRAJ“ (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. Termín a místo konání soutěže
Soutěž se uskuteční v termínu od 5. 9. 2017 00:00:01 hod. do 5. 10. 2017 23:59:59 hod. na území České
republiky, není-li pravidly doba pro konkrétní části soutěže definována přesněji. (dále jen „doba konání
soutěže“ a „místo konání soutěže“).
3. Účast v soutěži
Účastníkem soutěže se mohou stát sbory dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) registrované v programu
Hasičský rok s Kozlem se sídlem na území České republiky zastoupené fyzickou osobu starší 18 let s trvalým
bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která je plně svéprávná. Účastí v soutěži vydává
soutěžící souhlas s těmito pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly
(dále také „soutěžící“ či „účastník“).
4. Registrace a registrační údaje
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny SDH řádně registrované v programu Hasičský rok s Kozlem,
které během konání soutěže (viz. 2. Termín a místo konání soutěže) realizují řádně registrovanou akci v
programu Hasičský rok s Kozlem, řádně na ni nakoupí pivo Velkopopovický Kozel Světlý nebo 11 a jeho nákup
doloží daňovými doklady podle pravidel programu Hasičský rok s Kozlem. Pobrobná pravidla programu jsou
k dispozici na www.hasicskyrokskozlem.cz
5. Průběh soutěže
a) Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že na akci, která se koná v době od 5. 9. 2017 00:00:01 do 5. 10. 2017
23:59:59 nakoupí sudové pivo Velkopopovický Kozel Světlý nebo 11 a tento nákup řádně doloží dokladem
o nákupu piva nejpozději 30 dnů po skončení akce, tj. 5. 11. 2017.
b)

Výherci budou určeni výpočtem, kdy součet litrů zakoupeného piva bude vydělen počtem obyvatel dané
obce. Údaj o počtu obyvatel je čerpán z dat Českého statistického úřadu k 1. 1. 2016 a bude zveřejněn na
webových stránkách www.hasicskyrokskozlem.cz.
Např.: SDH XY nakoupí v termínu od 5. 9. 2017 00:00:01 hod. do 5. 10. 2017 23:59:59 hod. 8 kusů 50
litrových sudů piva Velkopopovický Kozel 11 (tj. 400 litrů) a 5 kusů 30 litrových sudů piva Velkopopovický
Kozel Světlý (tj. 150 litrů). Celkem tedy SDH nakoupilo za dobu konání soutěže 550 litrů. Podle Českého
statistického úřadu je k 1. 1. 2016 v obci XY registrováno 1 852 osob. Přepočet na jednu osobu činí 0,297
litrů.

c)

Pořadí výherců určí nejvyšší vypočtené hodnoty, tj. soutěžící s nejvyšší hodnotou vyhrává (viz bod 6. Výhry
v soutěži). V případě vypočtené stejné hodnoty rozhoduje počet registrovaných akcí od registrace sboru
do programu Hasičský rok s Kozlem, kdy vyšší hodnota určuje vítěze.

d)

Výherci budou kontaktování telefonicky případně e-mailem na kontaktní údaje uvedené u registrovaného
SDH nejpozději ve lhůtě 14 dnů od 5. 11. 2017.

6. Výhry v soutěži
1. místo – 4x 50l sud Velkopopovický Kozel 11; Kozlí výprava do pivovaru pro 5-10 osob
2. místo – 3x 50l sud Velkopopovický Kozel 11
3. místo – 1x 50l sud Velkopopovický Kozel 11
Výherci obdrží poukazy na odběr piva Velkopopovický Kozel 11. 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 6 hodin
7. 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 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.
8. Zpracování osobních údajů
a) Účastí v soutěži uděluji bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu Jméno a příjmení,
ulice, číslo popisné, PSČ, město a e-mailová adresa společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U
Prazdroje 7, PSČ 304 97, Plzeň, IČ: 45357366, zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 227, jakožto pořadatelé (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím
třetích osob, tj. zejména agentur 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. v platném znění. – tento souhlas uděluji na dobu
neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů.
b)

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).

c)

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.

d)

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.

e)

Tato soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník
soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti
Facebook, společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

9. Obecné podmínky soutěže
a) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované
výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
b)

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit, propadají pořadateli soutěže k dalším marketingovým
či charitativním účelům.

c)

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto
soutěž a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel.

d)

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno
na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže,
leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

e)

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna
pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na webových stránkách www.hasicskyrokskozlem.cz.

f)

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci této soutěže je možné se informovat prostřednictvím e-mailu:
hasici@motyl.cz.

g)

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či
výher právní cestou, není možná. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

h)

V případě, že účastník soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže,
jeho účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany pořadatele.

i)

Pořadatel soutěže ani organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou
účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

j)

Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými
prostředky. V případě, pochybností organizátora či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem,
leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

k)

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit
soutěžícího ze soutěže, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži
podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky
této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

l)

Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb či jiným způsobem.

m)

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

n.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně
dodržovat.
Soutěžící, kteří jakkoliv nedodržují pravidla soutěže, jsou ze soutěže i bez uvedené důvodu vyřazeni. Osoby
nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých

o.

p.

informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá
pořadateli soutěže k dalším marketingovým či charitativním účelům.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a organizátorovi, jakož
i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za
osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

q.

Pořadatel může tuto soutěž kdykoliv a bez uvedeného důvodu zkrátit, nebo prodloužit, popř. posunout její
začátek. Toto rozhodnutí je účinné dnem zveřejnění této skutečnosti na internetových stránkách
pořadatele soutěže www.hasicskyrokskozlem.cz.

r.

Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na www.hasicskyrokskozlem.cz.

Ve Valašském Meziříčí dne 30. 8. 2017

