Úplná pravidla marketingové akce
Získej originální odnosku na pivo
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové akce (dále jen „akce“). Tato pravidla
jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu k účastníkům
na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků
k tomuto dokumentu.

1)

Pořadatel a zadavatel akce
Pořadatelem akce je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 25618768, se sídlem: Za Kovárnou 422/23,
109 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).
Zadavatelem akce je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem: U Prazdroje 64/7, Východní
předměstí, 301 00 Plzeň, doručovací číslo: 304 97, IČ: 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen „zadavatel“).

2)

Doba a místo konání akce
Akce probíhá v termínu od 1. 12. 2017 00:00:01 hod. do 20. 12. 2017 23:59:59 hod. (dále jen „doba
konání akce“) na území České republiky. Do soutěže jsou zapojena pouze vybraná restaurační
zařízení (příloha číslo 1 těchto pravidel), která mají svoji provozovnu výhradně na území České
republiky (dále jen „provozovna“) (dále jen „místo konání akce“). Tyto provozovny budou
vybaveny propagačními materiály, které se k akci vztahují.

3) Účastník akce
Akce se může zúčastnit štamgast příslušné provozovny, resp. pouze plně svéprávná fyzická osoba,
starší 18 let s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, který splní všechny
podmínky zapojení se do akce (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
4)

Účast v akci
Účastník se do akce zapojí tak, že:
a)

se v době konání akce, tedy v termínu od 1. 12. 2017 00:00:01 hod. do 20. 12. 2017
23:59:59 hod. zaregistruje u personálu příslušné provozovny, resp. u hospodského a ten jej
zapíše do zde umístěného tzv. „Štamgastova kalendáře“ (dále jen „Štamgastův kalendář“)
jako účastníka této akce na příslušné provozovně. Pro účely této registrace je účastník
povinen sdělit personálu provozovny své jméno, příjmení (přezdívku) a věk. Zapojením se
do této akce potvrzuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly této akce včetně souhlasu se
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

b)

„Štamgastův kalendář“ bude v příslušné provozovně vyvěšen na viditelném místě po celou
dobu konání akce. Zapisovat do něj může pouze personál provozovny.

c)

Pokud účastník v příslušný kalendářní den v době konání akce navštíví uvedenou provozovnu
a zakoupí si 1× čepované pivo Pilsner Urquell 0,5 l, bude účastníkovi akce do příslušné
kolonky „Štamgastova kalendáře“ přidělené příslušnému účastníkovi uděleno jedno razítko,
které potvrzuje splnění podmínek akce v daný kalendářní den v době konání akce. Tímto
razítkem se tedy jeho účast v akci v daný kalendářní den potvrdí.

d)

Účastník může do „Štamgastova kalendáře“ získat pouze jedno razítko za jeden kalendářní
den. Je tedy nerozhodné, kolik návštěv uvedené provozovny v příslušný kalendářní den
soutěžící provedl, případně kolik piv v příslušném dni v uvedené provozovně zakoupil.
Návštěvou se rozumí jedna návštěva za jeden kalendářní den. Za více návštěv v jednom
kalendářním dni se razítka za účast a nákup nesčítají.

e)

Soutěžící tedy může nasbírat maximálně 20 razítek za celé období konání soutěže, tj. za
každý kalendářní den jedno, pokud v daný kalendářní den splní podmínku návštěvy a nákupu
jednoho piva Pilsner Urquell v dané provozovně.

f)

Maximální počet zapojených štamgastů do „Štamgastova kalendáře“, resp. akce v jedné
provozovně je 25 osob.

Seznam provozoven, které jsou zapojeny do akce, tvoří nedílnou součást těchto pravidel, jako
příloha č. 1.
5)

Určení výherců a výhra v akci
Do akce je na každou provozovnu vloženo celkem 12 ks výher – pivní odnoska o objemu 1 litr.

Výhercem 1 kusu výhry, resp. pivní odnosky, se na příslušné provozovně stává 12 účastníků,
kteří v době konání akce, tedy v termínu od 1. 12. 2017 00:00:01 hod. do 20. 12. 2017
23:59:59 hod. budou mít ve „Štamgastově kalendáři“ nejvíce razítek, resp. budou mít
potvrzeno nejvíce návštěv příslušné provozovny, kdy si zakoupili jedno pivo Pilsner Urquell
0,5 l, a to jako 1–12 v pořadí ze všech účastníků zapojených do akce na příslušné provozovně.
V případě, že na konci akce nebude možné jednoznačně určit 12 výherců z důvodu stejného
počtu razítek ve „Štamgastově kalendáři“, získává lepší pořadí ten soutěžící, který na základě
rozhodnutí personálu příslušné provozovny:
─ splnil podmínky akce dříve, tedy dosáhl stanoveného počtu razítek v kalendáři dříve;
─ pokud ani poté nebude možné určit přesné pořadí, pak o výherci rozhodne hospodský na
základě losování.
Každý účastník může vyhrát v akci pouze 1 ks výhry – pivní odnosky.
Vyhodnocení akce proběhne po ukončení akce, a to dne 21. 12. 2017 ve 20:00 hod. v každé
provozovně, kde akce probíhala. Každá provozovna vyhodnocuje akci samostatně, účast není
možné přesouvat či uplatňovat ve více provozovnách. Určení výherců vyhlásí personál dané
provozovny.

6)

Předání výhry
Výherci budou o výhře informováni dne 21. 12. 2017 po 20:00 hod. na příslušné provozovně, kde
se zapojili do akce. Zde bude také výhra výherci personálem provozovny ihned osobně předána.
V případě, že se výherce nebude moci dne 21. 12. do provozovny z jakéhokoliv důvodu dostavit,
výhra mu bude předána přímo personálem při jeho další nejbližší návštěvě provozovny, nejpozději
však jeden měsíc od ukončení soutěže, tj. 21. 1. 2018. Pokud si výherce výhru nevyzvedne to
tohoto data, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá pořadateli, který je oprávněn
rozhodnout o jejím dalším užití.
Převzetí výhry potvrdí účastník svým podpisem na předávací protokol, který bude k dispozici
u personálu provozovny ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží účastník a druhé zůstane
uloženo u personálu.
Výhru v akci nebude možné zaslat výherci poštou. Výhra v akci není finančně vymahatelná a ani
soutěžící nemá nárok na její finanční náhradu či nemůže požadovat více, než mu bude
poskytnuto.

7)

Obecná ustanovení
a)

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly, zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat a prohlašuje, že je osobou starší 18 let. Na žádost
pořadatele či personálu dané provozovny je výherce povinen doložit předložením dokladu
totožnosti, že je osobou starší 18 let.

b)

Současně potvrzuje, že bere na vědomí, že není povinen soutěžní produkty konzumovat či
je konzumovat sám, ale může tak učinit například společně se svými kamarády.

c)

Provozovna se zavazuje plnit veškeré své povinnosti vyplývající pro ni, zejména s ohledem
na držení alkoholu a jeho prodej spotřebitelům, z příslušné legislativy, a to zejména
příslušná ustanovení zákona o lihu, zákona o spotřebních daních a zákona o opatřeních k
ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami, zákon o regulaci reklamy atp.

d)

Pro účastníky soutěže bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka (+420 739 532 212) a
e-mailová adresa (soutez@4pap.cz). Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době
konání akce vždy ve všední den od 9:00 do 16:00 hodin. Náklady na volání hradí volající, a
to dle tarifního nastavení daného mobilního operátora volajícího, resp. účastník soutěže.

e)

Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci
či užíváním výher. Pořadatel ani zadavatel nezodpovídají za předání výher.

f)

Pořadatel ani zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky
související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem
předání výhry výherci.

g)

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace
spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel žádnou zodpovědnost. Výhru není
možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
Případné reklamace je účastník povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v akci
ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

h)

Účastí v akci každý soutěžící souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel jsou oprávněni
bezplatně užít jeho jména, příjmení ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a
v propagačních materiálech pořadatele a zadavatele, s tím, že mohou být pořizovány a
zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu
10 let od ukončení akce bez omezení území.

i)

Účastníci akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než
uvedená v těchto pravidlech. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel
si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak,
aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

j)

Pořadatel ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoliv škodu, kterou účastník případně
utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry. Žádný ze subjektů podílejících
se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví, či majetku.

k)

Nárok na výhru zaniká 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.

l)

Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo
možné v rámci akce rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch
pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

m)

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se akce,
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

n)

Pořadatel či personál provozovny je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o výhrách
v této akci či vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící
dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými
mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí pořadatele či personálu
provozovny je konečné, bez možnosti odvolání.

o)

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce,
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

p)

Soutěžící účastí v akci bere na vědomí, že při zapojení do akce budou postupem dle těchto
pravidel zpracovány jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení (přezdívka), věk, a to
společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem: U Prazdroje 64/7, Východní předměstí, 301
00 Plzeň, doručovací číslo: 304 97, IČ: 45357366, jakožto správcem výhradně pro účely
organizace této akce a předání výher. Ke zpracování osobních údajů soutěžícího bude
docházet pouze po dobu trvání akce do předání výher, následně budou uchovány pouze
nezbytné údaje a dokumenty, které je možné uchovat na základě právního předpisu a za
účelem doložení dodržení právních povinností správce. Správce bude zpracovávat osobní
údaje prostřednictvím zpracovatele v podobě pořadatele soutěže a provozovny. Soutěžící
bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, 20 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům, právo
zablokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o
dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro
ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

q)

Úplná pravidla akce jsou k dispozici na www.pilsner-urquell.cz.

V Praze 20. 11. 2017

Pořadatel:
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
Se sídlem: Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10

Příloha číslo 1 – seznam provozoven:

