Úplná pravidla soutěže „Staň se Pardubickým pivním znalcem“
1. Úvodní ustanovení
Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marke ngové soutěže „Staň se

Pardubickým pivním znalcem“ (dále jen „soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži
na propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

2. Pořadatel a objednatel soutěže:
2.1. Objednatelem soutěže je společnost Pardubický pivovar a.s., se sídlem: Palackého třída 250,
530 33 Pardubice, IČ: 474 68 556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 890 (dále jen „objednatel“).
2.2. Pořadatelem soutěže je Garp Integrated s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00
Praha 8, IČ 277 09 540, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen „pořadatel“).

3. Doba a místo konání soutěže; soutěžní produkt
3.1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 9. 2022 00:00:01 hod. do 30. 10. 2022 23:59:59 hod., nebo
do vydání zásob všech výher (dále jen „doba konání soutěže“).
3.2. Soutěž probíhá ve vybraných restauračních zařízeních na území České republiky, které
nabízejí pivo značky „Pardubický pivovar“ (dále jen „restaurace“).
3.3. Soutěž se vztahuje na všechna piva vyráběná Pardubickým pivovarem (viz jejich seznam zde:
h ps://www.pardubickypivovar.cz/#nase-piva), přičemž pro zapojení do soutěže je
nezbytné zakoupit alespoň jedno takové točené pivo o objemu alespoň 0,3 litru v některé ze
zapojených restaurací (dále jen „pivo“).

4. Účastník soutěže:
4.1. Soutěže se s ohledem na povahu soutěžních produktů může zúčastnit pouze fyzická osoba
starší 18 let (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
4.2. Z účas na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu
k objednateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže, nebo
společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a dále osoby jim blízké.

5. Mechanika:
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5.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže zakoupí v jakékoliv restauraci
zapojené do soutěže alespoň 1 pivo; na základě tohoto nákupu obdrží hrací kar čku (dále
jen „hrací kar čka“).

5.2. Za každé 1 v době konání soutěže zakoupené pivo (počínaje prvním zakoupeným pivem, na
jehož základě soutěžící získal hrací kar čku) obdrží soutěžící od obsluhy restaurace 1 razítko
do hrací kar čky. Maximálně však může soutěžící v jenom kalendářním dni získat takto 2
razítka do hrací kar čky. Na soutěžní kar čku je možné mto způsobem nasbírat celkem 15
razítek.
5.3. Hrací kar čka je nepřenosná. Každá taková hrací kar čka může být tedy uplatněna pouze
v restauraci, v níž byla vydána, a pouze týmž soutěžícím, jemuž byla vydána.
5.4. Každý soutěžící se může do soutěže zapojit vícekrát, tedy po vyplnění kar čky může
nákupem dalšího piva obdržet kar čku další.

6. Výhry a určení výherců
6.1. Pokud soutěžící nasbírá v době konání soutěže alespoň 8 razítek do soutěžní kar čky,
získává nárok na 1 pivo z Pardubického pivovaru o objemu 0,5 litru zdarma.
6.2. Pokud soutěžící nasbírá v době konání soutěže do soutěžní kar čky všech 15 razítek, získává
nárok z herní desky, která bude umístěna u obsluhy restaurace, odstranit jednu samolepku,
pod níž se skrývá některá z těchto výher:
-

Voucher na degustaci v Pardubickém pivovaru pro výherce a 1 doprovod. Postup
čerpání této výhry (včetně nejzazšího termínu pro její čerpání) bude uvedený na
voucheru. Na herní desce je umístěna 1 tato výhra.

-

Pivní půllitr v dárkovém baleni. Na herní desce je umístěno 6 těchto výher.

-

Otvírák s dřevěným držákem. Na herní desce je umístěno 10 těchto výher.

-

Hrací karty. Na herní desce je umístěno 10 těchto výher.

-

Kšiltovka. Na herní desce je umístěno 8 těchto výher.

-

Tričko. Na herní desce je umístěno 5 těchto výher.

-

Točené pivo 0,5 litru zdarma. Na herní desce je umístěno 10 těchto výher.

Na herní desce je tedy rozmístěno celkem 50 kusů výher.
6.3. Nárok soutěžícího získat některou z výher uvedených v předešlém odstavci 6.2 zaniká
v případě, že před okamžikem, kdy soutěžící nasbíral všech 15 razítek na hrací kar čku, byly
již rozebrány všechny tyto výhry vložené do soutěže v dané restauraci. Tato skutečnost však
nemá vliv na nárok soutěžícího na výhru uvedenou v odstavci 6.1, pokud nárok na tuto
výhru získal soutěžící nejpozději v okamžiku, kdy byla předána poslední výhra dle odst. 6.2
vložená do soutěže v dané restauraci.
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6.4. Nárok na každou z výher dle odst. 6.1 i dle odst. 6.2 musí soutěžící uplatnit u obsluhy
v restauraci, v níž se zapojil do soutěže, a to nejpozději do konce doby konání soutěže.
V případě uplatnění nároku na výhru dle odst. 6.2 (tedy v případě, že soutěžící nasbíral
všech 15 razítek na soutěžní kar čku), je soutěžící povinen obsluze restaurace odevzdat
příslušnou soutěžní kar čku, která bude následně obsluhou restaurace zlikvidována. Každá

z výher bude soutěžícímu předána obsluhou restaurace bezodkladně po uplatnění nároku
na tuto výhru soutěžícím v souladu s mto ustanovením.

7. Zpracování osobních údajů
V této soutěži nejsou sbírány ani jinak zpracovávány jakékoliv osobní údaje o soutěžících. Každý
soutěžící je pouze povinen na soutěžní kar čku, s níž se zapojuje do soutěže, vyplnit dle
skutečnos své jméno a příjmení; bez těchto údajů je soutěžní kar čka neplatná. Jméno a
příjmení soutěžícího vyplněné na soutěžní kar čce slouží pouze k iden kaci soutěžícího jakožto
vlastníka soutěžní kar čky; takto označená soutěžní kar čka bude po celou dobu konání soutěže
v dispozici soutěžícího, a to až do okamžiku případného předání všemi 15 razítky zaplněné hrací
kar čky obsluze restaurace, po kterém bude tato hrací kar čka zlikvidována (viz odst. 6.4 výše).

8. Obecná ustanovení
8.1. Účas v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
8.2. Pořadatel ani objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo tře
osobě vznikne v souvislos s užíváním výhry.
8.3. Výhry není možné alterna vně vypla t v hotovos ani v jiném plnění. Pořadatel a
objednatel mto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a
nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto
pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže
žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat.
8.4. Osoby nesplňující podmínky účas v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení
splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková
osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací,
které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě
propadá objednateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším uži . Účastník
soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjis 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. Výhry ani účast v soutěži nejsou
vymahatelné soudní cestou.
8.5. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného
typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry
nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Pořadatel ani objednatel soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník
případně utrpí svou účas v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účas v soutěži
projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat.
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8.6. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže
se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.7. Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrá t, přerušit nebo bez náhrady zrušit či
změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže,
bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
8.8. Soutěž může být též individuálně prodloužena v jednotlivých restauracích v případě, že se
do konce doby konání soutěži nepodaří v dané restauraci rozdat všechny výhry uvedené
v odst. 6.2 těchto pravidel, a to až do rozdání všech těchto výher, nejdéle však do 31. 12.
2022.
8.9. Ú p l n á p r a v i d l a s o u t ě ž e j s o u k d i s p o z i c i n a i n t e r n e t o v ý c h s t r á n k á c h
www.pardubickypivovar.cz/soutez22.
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V Praze dne 1. 9. 2022

