Spotřebitelská soutěž „OSLAV 140 LET KOZLA POCTIVOU ODMĚNOU!“
úplné znění pravidel

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „OSLAV 140 LET KOZLA POCTIVOU ODMĚNOU!“
(dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na
propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k
tomuto dokumentu.

§ 1. Termín a místo konání soutěže
1)

Soutěž probíhá od 1. 8. 2014 do vyčerpání výher vložených do soutěže, nejpozději však do 31. 8. 2014 včetně (dále jen
„doba konání soutěže“) ve vybraných provozovnách s čepovaným pivem Kozel na území celé České republiky (dále jen
„ČR“). Seznam provozoven zapojených do soutěže je zveřejněn na www.kozel.cz (dále jen „provozovna“). Na každé
provozovně je soutěž ukončena samostatně okamžikem vyčerpání výher, přidělených Pořadatelem na příslušnou
provozovnu, na toto ukončení bude spotřebitel adekvátně upozorněn.

§ 2. Pořadatel soutěže
1)

Pořadatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. se sídlem U Prazdroje 7, PSČ 304 97, Plzeň, IČ: 45357366,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen „Pořadatel“)

2)

Pořadatel pověřuje zajištěním soutěže společnost 4 P & P, spol. s r.o., se sídlem Za Kovárnou 422/23, Praha 10, PSČ
109 00, IČ: 25618768, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55284 (dále
jen „Organizátor“)

3)

Pořadatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty.

§ 3. Účast v soutěži
1)

Soutěž je určena výhradně pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která
splní v plném rozsahu stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“).

2)

Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele, Organizátora, stejně
jako osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže. Pořadatel si dále
vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či
nekalého jednání či na jednání, které není v souladu se zásadami fair-play. Ze soutěže jsou dále vyloučeni
provozovatelé restaurací, stánků, pojízdných prodejen a obdobných zařízení, v nichž je provozována hostinská činnost,
a jejich zaměstnanci (osoby v pracovním či obdobném vztahu).

3)

Soutěž se vztahuje na všechny varianty čepovaných piv značky Velkopopovický Kozel (dále jen „VPK“) o objemu 0,5 l
(dále jen „velké pivo“), které mají vybrané provozovny ve své nabídce.

4)

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení 5 velkých piv VPK v rámci jedné návštěvy ve vybraných provozovnách. Nelze
tedy uplatňovat účtenky na zakoupená piva VPK při předchozích návštěvách. Sdružená konzumace je ale povolena, je
tedy vhodné nakoupit při jedné návštěvě piva pro sebe a své kamarády. Pijte zodpovědně!

5)

Soutěžící se může účastnit soutěže opakovaně, počet výher jedním soutěžícím je však omezen, viz § 4. Každá nová
účast je podmíněna zakoupením dalších 5 velkých piv VPK ve vybraných provozovnách.
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§ 4 Výhry, podmínky získání výher
1)

Do soutěže jsou Pořadatelem na jednu provozovnu vloženy následující výhry:
• 14 ks CD Patrola Šlapeto
• 140 piv čepovaných Velkopopovický Kozel 0,5 L
• 2x20 ks sad Kozlích retro podtácků, s tím, že jedna sada obsahuje 2 ks podtácků
• 206 “čtvrtpiv“ Velkopopovický Kozel 0,5L
Vyčerpáním výher přidělených Pořadatelem pro konkrétní provozovnu, je soutěž na příslušné provozovně ukončena.

2)

Jeden účastník může získat po dobu trvání soutěže libovolný počet výher, pokud splní řádně všechny podmínky pro
jejich získání.

3)

Podmínky pro získání výhry:
•
Za celých pět v době konání soutěže jednorázově zakoupených velkých piv VPK ve vybrané provozovně získá
soutěžící od obsluhy příslušné provozovny ihned po jejich zaplacení jeden stírací los.

4)

•

Setřením plochy na stíracím losu soutěžící ihned zjistí, jakou výhru získal.

•

Na každé vybrané provozovně je k dispozici 400 ks stíracích losů. Každý stírací los je výherní. Výhry v soutěži jsou
vydávány po dobu trvání soutěže nebo do vyčerpání zásob.

•

Počet losů přidělených každé provozovně odpovídá počtu výher přidělených téže provozovně, výhru tedy získá
každý účastník soutěže, jež v době trvání soutěže splní veškeré podmínky vyžadované těmito pravidly.

•

Vyčerpáním stíracích losů v příslušné provozovně a tím i výher je soutěž v příslušné provozovně ukončena na což
se zavazuje obsluha provozovny příslušné soutěžící dopředu informovat.

Podmínky převzetí výhry:
•

Danou výhru soutěžící obdrží přímo od obsluhy, oproti předložení stíracího losu. Po vydání výhry obsluha
provozovny stírací los označí tak aby jej nebylo možné opakovaně užít.

• Nárok na výhru je nutné uplatnit u obsluhy provozovny obratem po obdržení stíracího losu (nejpozději však do
konce doby konání soutěže), v případě neuplatnění této výhry nárok na výhru zaniká. Pozdější uplatňování nároku
na výhru či uplatňování nároku na okamžitou výhru v jiné provozovně není možné.
•

Pokud soutěžící po setření plochy na stíracím losu zjistí, že získal jako výhru „čtvrtpivo“ Velkopopovický Kozel 0,5
L, může čtyři takovéto losy vyměnit u obsluhy za jedno reálné čepované pivo Velkopopovický Kozel 0,5 L.
Jednomu soutěžícímu může být najednou vyměněno maximálně 8 ks „čtvrtpiv“ V případě, že výherce uplatní svůj
nárok na čtvrtpivo po ukončení soutěže na dané provozovně, tedy nejpozději po 31.8.2014, pak nárok na výhru
zaniká bez náhrady.

§ 5. Infolinka
Pro potřeby soutěžících zřizuje Organizátor infolinku – +420 730 844 266. Infolinka bude v provozu od 01. 08. 2014
do 31. 08. 2014, v pracovní dny v době 10.00 – 16.00 hod. Na infolinku se mohou soutěžící obracet se svými dotazy,
týkajícími se pravidel soutěže, její mechaniky, distribuce výher apod. Pořadatel si vyhrazuje právo hovory směřující na
infolinku nahrávat za účelem zkvalitnění chodu soutěže a řešení případných sporů. Cena hovoru na infolinku je dle platného
tarifu každého účastníka.
Soutěžící mohou své dotazy zasílat také na email pořádající agentury: kozelsoutez@4pap.cz.
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§ 6. Obecná ujednání
1)

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a potvrzuje, že je osobou starší 18 ti
let s plnou způsobilostí k právům a povinnostem a že je oprávněn soutěžní produkty resp. velká piva zakoupit a
výhry čerpat sám.

2)

Na žádost Organizátora, obsluhy provozovny, je výherce povinen doložit předložením občanského průkazu nebo
jiného dokladu totožnosti, že je osobou starší 18 let.

3)

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže
má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4)

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření,
že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním např.: neoprávněným získáním stíracích losů nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí
Organizátora je konečné a bez možnosti odvolání.

5)

V případě, že se výherci nepodaří předat výhru stanoveným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry
a výhra propadá ve prospěch Pořadatele této soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

6)

Výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit, propadají ve prospěch Pořadatele této soutěže, který je
oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

7)

Výhry není možné alternativně plnit v penězích. V případě pochybností o osobě výherce se za výherce považuje
osoba, která předložila příslušný a platný stírací los.

8)

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

9)

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

10) Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.
11) Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
12) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku
k Pravidlům soutěže „Oslav 140 let kozla poctivou odměnou!“ a zveřejněno na internetových stránkách:
www.kozel.cz . Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
13) Pořadatel ani Organizátor nenesou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher.
14) Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o jakémkoli jednání ze strany
soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat
v takovém případě výhru náhradnímu výherci. Stejně tak si Pořadatel vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že
účastník soutěže uvede v rámci soutěže nepravdivé údaje.
15) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech
týkajících se této soutěže s konečnou platností.
16) Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na adrese www.kozel.cz, zkrácená pravidla
soutěže jsou k dispozici na propagačních materiálech. V případě rozporu znění pravidel na propagačních
materiálech a v úplných pravidlech má přednost ustanovení v úplných pravidlech soutěže. Fotografie na
marketingových materiálech vztahující se k této soutěži jsou pouze ilustrativní.

§ 7. Osobní údaje, autorská práva
1)

Účastí v soutěži (získáním soutěžní karty od obsluhy vybrané provozovny) každý účastník souhlasí s tím, že
Pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jména, příjmení, názvu obce a podobizny 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.
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2)

Účastí v soutěži (získáním soutěžní karty od obsluhy vybrané provozovny) uděluji bezplatný souhlas se
zpracováním osobních údajů v rozsahu E-MAIL, MOBILNÍ TELEFON, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE,
ČÍSLO DOMU 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.
V Praze, 1.8.2014

strana 4/4

