
Pravidla soutěže Hospody a Sametová revoluce 

 

1. Pořadatel soutěže 

1. 1. Plzeňský Prazdroj a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí 301 00 Plzeň, 

IČO 45357366 (dále také jen „pořadatel“)pověřil realizací této soutěže 

společnost Svencom s. r.o. Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, IČO 29020131; 

 

1. 2. Soutěž probíhá na na webu www.prazdroj.cz Plzeňského Prazdroje a je 
propagována na facebookovém profilu společnosti Plzeňský Prazdroj 
https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/ (dále jen „soutěž“).  

1. 3. Soutěžící bere na vědomí, že tato soutěž není nikterak sponzorovaná, 
spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook, 
Instagram ani jiným poskytovatelům služeb informační společnosti. 
Provozovatelé Instagramu, Facebooku ani dalších sociálních sítí se na realizaci 
soutěže žádným způsobem aktivně nepodílí.  

 

2. Účast v soutěži  

2.1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let, která akceptuje a dodržuje 
tato pravidla soutěže. 

2.2. Soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat tato pravidla. 

 

3. Místo a doba trvání soutěže, podmínky uveřejnění příspěvků 

3.1. Soutěž probíhá na území České republiky na webových stránkách Plzeňský 
Prazdroj  v termínu od 31. 10. od 18:00 hodin do 22. 11. 2019 do 23:59 hodin. 

3.2. Pro účast v soutěži je třeba na webovou stránku www.prazdroj.cz/nase-
pivo/sametove-hospody napsat příspěvek s tématem „Hospody a Sametová 
revoluce“ (příběh nebo vzpomínku na rok 1989 ve spojení s konkrétní hospodou) 
a případně k němu nahrát dobovou nebo současnou fotografii dané hospody. 

3. 3. Každý soutěžící vyplní na soutěžním webu následující údaje: 

– jméno a příjmení 

– e-mail 

– adresa  

– název hospody 

– souhlas s podmínkami soutěže 

http://www.prazdroj.cz/
https://www.facebook.com/plzen.prazdroj/
http://www.prazdroj.cz/


3. 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo poskytnuté příspěvky a fotografie na 
základě svého uvážení neuveřejnit. Neuveřejněny budou zejména příspěvky 
nesouvisející s tématem nebo ty, které budou obsahovat vulgární obsah nebo 
obsah znevažující osoby, nebo skupiny osob nebo významné historické události. 

3. 5. Každý soutěžící může přidat libovolný počet příspěvků, pokud splní ostatní 
pravidla soutěže. 

 

4. Určení vítěze 

4.1. Vítěz soutěže bude vybrán v souladu s principem soutěže vždy nejdéle do 7 
pracovních dnů od ukončení soutěže. Vítěz se musí do 10 dní od kontaktování 
emailovým oznámením o výhře ozvat na adresu uvedenou v oznámení. V případě 
že tak neučiní, jeho výhra propadá ve prospěch dalšího soutěžícího. Celkem 
budou vybráni 3 vítězové soutěže. 

4.2. Vítěze vybere odborná porota složená se zástupců Plzeňského Prazdroje. 
Kritérium výběru vítěze je zajímavost příspěvku. 

4.3. Výherci soutěže budou informováni prostřednictvím e-mailu, který vyplňují 
se soutěžním příspěvkem.  

 

5. Výhry 

5.1. Výhry věnuje Pořadatel soutěže. Výhrou se rozumí dárkový poukaz na jídlo a 
pití ve výši 1500 Kč do hospody v ČR, ve které nabízí Volbu sládků.  

5.2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel si 
vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu. Soutěžící 
nemá nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry v případě, že vybraná výhra 
nebude k dispozici nebo ji nebude možné z jakéhokoliv důvodu čerpat.  

 

6. Ochrana osobních údajů, osobnostní a autorská práva 

6.1. Informace o zpracování osobních údajů soutěžících a osob zachycených na 
fotografiích je obsažena v samostatném dokumentu, s nímž se soutěžící seznámil 
při přihlášení do této soutěže. Soutěžící přihlášením se do soutěže potvrzuje, že 
s těmito informacemi seznámil rovněž všechny dosud žijící osoby zachycené na 
soutěžícím zaslaných fotografiích. 

6.2. V případě nahrání fotografie nebo příspěvku obsahujícího autorské dílo 
soutěžící poskytuje Plzeňskému Prazdroji bezúplatnou nevýhradní (pod)licenci 
k užití dané fotografie a příspěvku jejich uveřejněním na webových stránkách 
nacházejících se na adrese www.prazdroj.cz v původní nebo upravené podobě, a to 
po dobu od data nahrání do 31. 1. 2020 a dále souhlas k jakýmkoliv úpravám 
fotografie a příspěvku, jejich spojení s jinými díly. Po uplynutí této doby budou 

http://www.prazdroj.cz/


příspěvky a fotografie smazány. Soutěžící dále potvrzuje, že autor fotografie nebo 
příspěvku a všechny dosud žijících fyzické osoby, jejichž podoba je na fotografii 
zachycena, udělili souhlas k užití a úpravám fotografie a příspěvku způsobem 
uvedeným v předchozí větě. Soutěžící dále potvrzuje, že vypořádal veškeré 
případné nároky těchto osob z daného užití vyplývající. 

 

7. Vyloučení ze soutěže 

7.1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito 
pravidly budou ze soutěže vyřazeny.  

7.2. Pořadatel si současně vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže 
osoby, jejichž chování nebo soutěžní příspěvek  vykazují známky nekalého či 
podvodného jednání. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.2. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v 
soutěži (funkčnost sítě, ztráta dat atp.). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, 
kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné. 

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady 
zkrátit, přerušit nebo zrušit bez výběru výherců či jinak změnit pravidla soutěže. 
V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně 
a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

8.4. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na 
poštovní adresu společnosti pověřené realizací soutěže nebo e-mailem na adresu 
vikova@svencom.cz do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané 
později nebudou brány v potaz. 

8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění 
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá 
vůči účastníkům soutěže žádné závazky. 

8.6. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem soutěže a 
soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České 
republiky. 

 


