
Pravidla soutěže „Pivní expert“ 

1. Pořadatel 

            Pořadatelem soutěže pro Plzeňský Prazdroj a. s., U Prazdroje 64/7, Východní 

                       Předměstí 301 00 Plzeň, IČO 45357366 je společnost Svencom s. r. o., Palackého 

                       715/15, 110 00 Praha 1, IČO 29020131 (dále „pořadatel“); 

1. Doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 12. prosince 2017 12:00 hodin do 19. prosince 2017 18.00 hodin. 

2. Základní podmínky soutěže, účastníci soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým 

pobytem v některé ze zemí EU, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen 

„účastník“, „soutěžící“ nebo „zákazník“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí 

s podmínkami soutěže a zavazuje se ji dodržovat. Podmínkou je, že soutěžící je 

registrován na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu 

soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet. 

3. Další důležité podmínky soutěže 

Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená 

na www.facebook.com/terms.php. • Případné námitky k průběhu soutěže lze 

pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti 

FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později 

nebudou brány v potaz. • Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv 

technické problémy v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži, zejména za funkčnost 

sítě FACEBOOK, případné chyby při registraci soutěžícího do soutěže. Pořadatel 

dále nenese odpovědnost za včasnost, úplnost doručení zprávy (komentáře), 

prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry 

předané k doručení držiteli poštovní licence. 

4. Vztah soutěže k sociální síti FACEBOOK a dalším sociálním sítím 

Soutěžící bere na vědomí, že tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná 

nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Provozovatelé FACEBOOKu 

ani dalších sociálních sítí se na realizaci soutěže žádným způsobem aktivně nepodílí. 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje pořadateli 

soutěže, a nikoliv provozovateli elektronické sociální síti FACEBOOK.  

5. Výhry 

Každý účastník, který v průběhu doby trvání soutěže vyplní kvíz získá „Certifikát 

pivního experta“ • Pro 10 vylosovaných soutěžících, kteří správně zodpověděli 

všechny dotazy kvízu čeká po skončení soutěže odměna ve formě: soudek Pilsner 

Urquell o objemu 5 litrů piva. 

6. Princip a podmínky soutěže, doručení výher 

Pořadatel vloží na FACEBOOK stránky Plzeňský Prazdroj výzvu k registraci do 

soutěže v podobě soutěžního příspěvku: „Máte rádi pivo? Na kolik jste pivní expert? 

Zjistěte a pochlubte se přátelům. Ověřte si znalosti v našem kvízu a hrajte o 

hodnotné ceny. 🍺 ➡️ odkaz na soutěž“. • Počínaje zveřejněním uvedené výzvy 

mohou soutěžící registrovat k soutěži na webové stránce 

https://www.prazdroj.cz/kviz/pivni-expert formou vyplnění kvízu. Na tento web bude 

soutěžící přesměrován z FACEBOOK stránky Plzeňský Prazdroj • Každý soutěžící se 

může soutěže zúčastnit pouze 1x • Výhry budou zasílány prostřednictvím České 

pošty. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Výhru není 

možné směnit za hotovost nebo jiné produkty, ani ji postoupit jiné osobě. Účast v 

soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže neodpovídá 

za nedoručení výher smluvním přepravcem ani za skryté vady výher poskytovaných 

v rámci akce • Výherci budou vyhlášeni pořadatelem zveřejněním komentáře pod 
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výzvou k registraci do soutěže, a to nejpozději ve středu 23. 12. 2017 v 9:00. Výhry 

pro každého budou rozesílány po ukončení soutěže rozeslány nejpozději 30 dní 

od vyhodnocení soutěže. 

7. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je 

plně dodržovat. Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění souhlasí se zpracováním svých osobních údajů 

poskytnutých pořadateli soutěže k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení 

obchodu a služeb, a to až do případného odvolání tohoto souhlasu, nejvíce však 

na dobu pěti roků. Správcem osobních údajů je Plzeňský Prazdroj a. s. • Soutěžící 

dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit jeho jméno v souvislosti se 

získáním výhry; • Soutěžící dále potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem 

osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto 

údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech 

vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může 

kdykoliv odvolat; • Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném 

znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to až 

do případného odvolání tohoto souhlasu, nejvíce však na dobu pěti roků; • Soutěžící 

si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické 

pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné 

informace na adrese správce. 

8. Práva a povinnosti pořadatele 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k pořadateli či k pořadateli a 

společnosti Plzeňský Prazdroj a. s.  • Účastník soutěže může být 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 danému 

účastníkovi dopomohla k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo 

není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel • Výhry nelze 

vyplatit v hotovosti. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani 

alternativně plnit;  

9. Závěrečná ustanovení 

Tato pravidla budou pořadatelem zveřejněna na internetové stránce dostupné 

prostřednictvím aktivního odkazu umístěného ve výzvě k registrace do soutěže. • 

Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto pravidel, a to vždy 

s účinností ke dni oznámení změny pravidel na internetové stránce dostupné 

prostřednictvím aktivního odkazu umístěného ve výzvě k registrace do soutěže, 

neurčí-li, že změněná pravidla nabývají účinnosti později. • Pořadatel si dále 

vyhrazuje právo soutěž dle svého vlastního uvážení kdykoliv zrušit, zastavit, přerušit 

či odložit. • Soutěž se řídí těmito pravidly a ve zbylém rozsahu právním řádem České 

republiky. • Soutěžící registrací bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré případné 

spory vzniklé v souvislosti se Soutěží budou řešeny před příslušnými soudy České 

republiky.  

 

            Tato pravidla nabyla účinnosti ke dni 12. prosince 2017. 

 

Praze dne 12. prosince 2017 

 

 


