1.1.

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel, (dále jen „Pravidla“) marke ngové
soutěže „Vyhraj pěkně vostrej víkend v hodnotě 100 000 Kč“ (dále jen „Soutěž“). Jakékoli
propagační materiály mají pouze informační charakter a nejsou závazné. V případě rozporu
informací o Soutěži na propagačních materiálech a těmito Pravidly, mají přednost tato
Pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato Pravidla změnit.

2.

Pořadatel a objednatel Soutěže:

2.1.

Objednatelem Soutěže je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem: Plzeňská
3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 469 90 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101387 (dále jen „Objednatel“).

2.2.

Pořadatelem Soutěže je REFRESHER Media CZ, s.r.o., se sídlem: Kamenická 673/5, 170 00
Praha 7, IČO: 06090389, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 275959 (dále jen „Pořadatel“).

3.

Doba a místo konání Soutěže

3.1.

Soutěž probíhá v termínu od 26. 8. 2021 00:00:00 hodin do 19.09. 2021 23:59:59 hodin (dále
jen „Doba konání Soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „Místo
konání Soutěže“) a lze se ji účastnit na webové stránce www.peknevostrejvikend.cz pro
Soutěžící s kontaktní adresou na území České republiky.

3.2.

Tato Pravidla jsou určena pro Soutěžící z České republiky, kteří se přihlašují do Soutěže
prostřednictvím webové stránky www.peknevostrejvikend.cz (dále jen „Soutěžní web“).

4.

Účastník Soutěže:

4.1.

Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s kontaktní adresou na
území České republiky, která splňuje podmínky uvedené v těchto Pravidlech (dále jen
„Účastník“ nebo „Soutěžící“).

4.2.

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Objednatele a osoby jim blízké ve
smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V
případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel
podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu
Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účas v Soutěži, případně ji použije k jiným, např.
k marke ngovým či dobročinným účelům.

4.3.

Soutěžící účas v Soutěži bere na vědomí zpracování svých osobních údajů (jména, příjmení,
telefonního čísla a e-mailové adresy) pro účely zapojení do Soutěže a jejího vyhodnocení. Pro
případ, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, bere také na vědomí, že pro odeslání výhry
potřebuje Pořadatel jeho osobní údaje (jméno, příjmení a doručovací adresu a telefon pro
kontaktování dopravcem) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu a aby mohl určit
Výherce a poskytnout Výhercům výhry v souladu s těmito Pravidly. Soutěžící bere dále na

ti

Úvodní ustanovení

ti

1.

tí

ti

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj pěkně vostrej víkend v hodnotě 100 000 Kč“

vědomí, že podmínkou výhry v Soutěži je zveřejnění jména, prvního písmene příjmení a města
pobytu Výherce v Soutěži, na Soutěžním webu www.peknevostrejvikend.cz, a to po dobu
dvou (2) měsíců po uplynu Doby konání Soutěže, k čemuž může dát Výherce souhlas
převze m Výhry.
4.4.

Výherci se mohou stát pouze Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených
podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v
těchto Pravidlech, dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

4.5.

Pořadatel má právo vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího v případě, že by takový
Soutěžící porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru
podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele,
Objednatele či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnos důvodně podezřelý, a to bez
náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

4.6.

Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí Soutěžící svoji
účast v Soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel.

5.

Průběh Soutěže a mechanika:

5.1.
Účastník splňující podmínky těchto Pravidel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání
Soutěže:
a)
zakoupí v jakémkoliv obchodě v Místě konání Soutěže alespoň 1 ks alkoholického
nápoje Jägermeister Scharf libovolné velikos balení (dále jen „Soutěžní produkt“),
b)
uchová si prodejní doklad – účtenku z elektronické pokladny dokumentující nákup
Soutěžního produktu (dále jen „Účtenka“); z Účtenky tedy musí jednoznačně vyplývat, že
Soutěžící zakoupil v Době konání Soutěže a v Místě konání Soutěže alespoň 1 ks alkoholického
nápoje Jägermeister Scharf, a
c)

Soutěžící se zaregistruje do Soutěže, a to následujících způsobem:

ti

ti

tí

ti

Každý Soutěžící je oprávněn zapojit se do Soutěže opakovaně (při splnění podmínek v odst.
5.1 těchto Pravidel, tj. vždy s novým nákupem Soutěžního produktu a novou Účtenkou), ale
vždy s uvedením, resp. použi m téhož telefonního čísla (viz odst. 5.2. těchto Pravidel). Každá
takto zaregistrovaná Účtenka bude brána jako samostatný vstup do Soutěže, tj. čím více
Účtenek Soutěžící do Soutěže zaregistruje, m větší má šanci na výhru. Jeden Soutěžící však
může v Soutěži vyhrát vždy pouze jednu (1) výhru; v případě vylosování určité Účtenky jako
výherní budou proto všechny další Účtenky vložené do Soutěže týmž Soutěžícím z dalšího
vyhodnocování Soutěže vyloučeny.

tí

5.2.

tí

Na základě prvotní registrace do Soutěže bude každému Soutěžícímu zřízen na Soutěžním
webu soutěžní účet, všechny pozdější registrace téhož Soutěžícího budou přiřazovány k témuž
soutěžnímu účtu. Iden kátorem Soutěžícího pro tyto případy je telefonní číslo. Každý
Soutěžící je proto povinen realizovat registrace do Soutěže vždy s uvedením téhož telefonního
čísla.

fi

5.2.

ti

tí

Registrací prostřednictvím k tomu určeného formuláře na Soutěžním webu, kde uvede své
jméno a příjmení, svou platnou e-mailovou adresu a telefonní číslo; Soutěžící v tomto případě
dále uvede datum a čas nákupu Soutěžního produktu z Účtenky, popřípadě nahraje digitální
kopii Účtenky na Soutěžní web.

5.3.

Jedna Účtenka je vždy brána za jeden soutěžní vstup, bez ohledu na to, kolik kusů Soutěžních
produktů – alkoholického nápoje Jägermeister Scharf – nákup dokumentuje; vždy však musí
prokazovat nákup alespoň jednoho tohoto Soutěžního produktu.

5.5.

Pořadatel nejpozději do jednoho (1) týdne po uplynu Doby konání Soutěže vylosuje ze
Soutěžících celkem čtrnáct (14) Výherců, a to jednoho (1) Výherce Hlavní výhry, tři (3) Výherce
vedlejší výhry 1 – 1x reproduktor JBL Xtreme 2 a deset (10) Výherců vedlejší výhry 2 - ročního
předplatné časopisu Refresher+. Výherci budou losováni mechanikou náhodného výběru
pomocí algoritmu Soutěžního webu, ze Soutěžících, kteří splní podmínky uvedené v těchto
Pravidlech, a kteří získají některou z výher popsaných v článku 6.1 a 6.2. těchto Pravidel
(„Výherce“ nebo společně „Výherci“). O případné výhře v Soutěži bude Soutěžící informován
prostřednictvím e-mailového nebo telefonického vyrozumění dle článku 6.4 těchto Pravidel.

5.6.

V případě, že se Soutěže zúčastní méně než padesát (50) Soutěžících, je výlučně na
rozhodnu Pořadatele a Objednatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda Soutěž či její část zruší.

5.7.

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto
Pravidel, nebo pokud Výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnu Pořadatele a
Objednatele, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky
účas v Soutěži, nebo zda výhru použije k jiným účelům.

6.

Výhry a jejich předání

6.1.

Hlavní výhrou v soutěži je jeden (1) kus prodlouženého víkendu od pátku do neděle konaného
výhradně v termínech 22.10-24.10. 2021 nebo 10.12-12.12. 2021, pro celkem šest (6) osob
v hodnotě 100 000Kč (dále jen „Hlavní výhra“). Předmětem Hlavní výhry je ubytování
v ubytovacím zařízení typu chalupa/penzion na území České republiky, stravování formou
plné penze a v případě zájmu Výherce i zabezpečení tři (3) ak vit, uvedených v seznamu níže.
Pořadatel a Objednatel Soutěže si vyhrazují právo termín, místo a druh ubytování, formu
plnění a ak vity, které jsou předmětem Hlavní výhry v Soutěži, jakkoli jednostranně upravit,
popřípadě nahradit v odpovídající hodnotě, popřípadě i zrušit v případě jakýchkoli závažných
důvodů a omezení, např. nepříznivého počasí, vládních nařízení v souvislos s pandemií
onemocnění COVID-19, nemožnos zabezpečení ak vity v daném termínu atp.

Ak vity pro termín 22.10-24.10. 2021 – bungee jumping, střelnice, jízda na čtyřkolce,
paintball
Ak vity pro termín 10.12.-12.12. 2021 – jízda na sněžném skútru, střelnice, den
s instruktorem lyžování/snowboardingu, adrenalinová jízda na bobech
6.2.

Do Soutěže jsou dále vloženy i Vedlejší výhry a to: tři (3) ks reproduktorů JBL Xtreme 2 a deset
(10) ks ročního předplatného online magazínu Refresher+.

6.3.

Seznam výher v Soutěži:
Hlavní výhra: 1ks Prodloužený víkend pro celkem 6 osob v hodnotě 100.000,- Kč
Vedlejší výhra 1: 3ks reproduktor JBL Xtreme 2
Vedlejší výhra 2: 10ks ročné předplatné online magazínu Refresher+

ti

tí

tí

ti

ti

Po skončení Doby konání Soutěže budou do 3 pracovních dnů vylosovaní Výherci jak Hlavní,
tak i vedlejších výher v Soutěži kontaktováni e-mailem nebo telefonicky Pořadatelem a
informováni o své výhře. Každý z Výherců je povinen nejpozději do 5 dnů od prvního
(úspěšného nebo bez zavinění Pořadatele neúspěšného) kontaktování Pořadatelem odeslat

ti

ti

tí

ti

ti

ti

6.4.

6.7.

Věcná výhra v Soutěži bude Výherci poslaná na kontaktní adresu maximálně dvakrát (2x), tj.
v případě, že se na poprvé nepodaří výhru Výherci doručit, Pořadatel odešle výhru ještě
jednou.

6.8.

Pokud si Výherce výhru nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě
popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel.

6.9.

Pořadatel ani Objednatel neodpovídají za nedoručení, ztrátu ani poškození Výhry. Nenesou
žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnos související s realizací a/nebo užíváním
Výher. Výhry nelze reklamovat.

7.

Zpracování osobních údajů

7.1.

Účas v této Soutěži akci Soutěžící bere na vědomi zpracování jím poskytnutých osobních
údajů pro účel realizace této Soutěže dle těchto Pravidel, tj. s jejich odpovídajícím
zpracováním ze strany Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: křestní jméno + příjmení,
e-mailová adresa, telefonní číslo, a v případě Výherce též jméno, příjmení a adresa pro zaslání
Výhry. Pořadatel mto upozorňuje Soutěžícího, že poskytnu jeho osobních údajů ve výše
popsaném rozsahu pro jejich zpracování pro níže popsané účely, je nezbytnou podmínkou
účas v Soutěži.

7.2.

Osobní údaje budou užity pro účel vedení a realizace této Soutěže zahrnující zařazení do
databáze pro danou Soutěž, organizaci a vyhodnocení Soutěže, a zaslání a předání výher.

tí

Výherce, který neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost dle předchozího bodu 6.4 těchto
Pravidel nebo její poskytnu předem odmítne, ztrácí bez dalšího nárok na výhru a není
oprávněn dále výhru požadovat. V takovém případě bude Pořadatel postupovat stejně jako v
případě popsaném v článku 5.7. těchto Pravidel.

ti

6.6.

tí

Výherci, který řádně doloží Účtenky v souladu s předešlým odst. 6.4. těchto Pravidel, bude po
jejich kontrole ze strany Pořadatele, ohledně realizace Hlavní výhry v Soutěži doručeno
potvrzení o jejím získání na jím uvedenou e-mailovou adresu, Vedlejší výhra 1 v podobě
reproduktoru JBL Xtreme 2 bude odeslána na jím určenou adresu v České republice a pro
realizaci vedlejší výhry 2 – předplatné online magazínu Refresher+ mu bude zaslán
přístupový kód k předplatnému Refresher+ na jím uvedenou e-mailovou adresu, to vše
nejpozději do 30 dnů od konce Doby konání Soutěže.

tí

6.5.

tí

tí

ti

Pořadateli digitální kopii Účtenky dokumentující nákup Soutěžního produktu, na jehož základě
se stal Soutěžící Výhercem v Soutěži, a to na Pořadatelem určenou e-mailovou adresu (s
výjimkou případů, kdy Soutěžící již v rámci registrace řádně nahrál digitální kopii příslušné
Účtenky na Soutěžní web). Pořadatel je současně oprávněn vyžádat si (a to i kdykoliv v
průběhu Soutěže od jakéhokoliv ze Soutěžících) kopie všech Účtenek, které byly Soutěžícím
registrovány do Soutěže. Všechny takto Pořadateli předkládané kopie Účtenek musí
zachycovat Účtenku čitelnou, celou a neporušenou. V případě, že Soutěžící nedoloží
Pořadateli jakoukoliv Účtenku v rozporu s mto ustanovením Pravidel, nebo doloží kopii
Účtenky z níž je zřejmé, že nebyla dodržena ustanovení těchto Pravidel (např. účtenka
neprokazuje nákup Soutěžního produktu v Místě a/nebo Době konání Soutěže, je nečitelná, je
duplicitní atd.), bude ze Soutěže vyřazen; pokud byl na základě takové Účtenky soutěžící
vylosován jako Výherce některé z výher, ztrácí nárok na výhru a losování se opakuje dokud
není vylosován Výherce, který splní všechny podmínky Soutěže a těchto Pravidel. Ostatní
Soutěžící, kteří v Soutěži nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.

tí

ti

tí

ti

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 ta, která jsou uvedena v těchto Pravidlech. Pořadatel
ani Objednatel neodpovídají za případné vady výhry vyjma případů, kdy odpovědnost nelze
podle obecně závazných právních předpisů smluvně vyloučit. Není přípustné ani jiné věcné

ti

8.3.

tí

Pořadatel ani Objednatel neodpovídají za újmu vzniklou v souvislos s využi m výher či účas
v Soutěži, s výjimkou případů, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných
právních předpisů smluvně vyloučit.

ti

8.2.

tí

Účas v Soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se tato
Pravidla bezvýhradně dodržovat.

tí

8.1.

ti

Závěrečná ustanovení

tí

8.

ti

Výherce v Soutěži dále účas v Soutěži a převze m výhry souhlasí se zveřejněním svého
křestního jména, prvního písmene příjmení a města svého pobytu, jakožto Výherce v Soutěži,
na Soutěžním webu, a to po dobu dvou (2) měsíců po uplynu Doby konání Soutěže.

ti

7.9.

ti

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména Soutěžící bere
na vědomí, že poskytnu údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, Soutěžící má
právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů,
blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, jakož i
právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky pro zpracování
založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnu založeného na
automa zovaném zpracování, které má pro něj má právní účinky nebo se jej významně
dotýká.

tí

7.8.

ti

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje
neposkytne nebo bude po jejich poskytnu žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže se
Soutěže účastnit, neboť nebude možné zjis t jeho totožnost, komunikovat s ním ani mu
předat případnou výhru. Ukončením zpracování osobních údajů Soutěžícího proto končí bez
dalšího jeho účast v Soutěži. V případě žádos , aby osobní údaje nebyly dále zpracovány nebo
pochybnos o dodržování práv se může Soutěžící obrá t na Pořadatele na jeho adrese
Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7. Kontaktováním pořadatele písemně na této adrese může
Soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádos , s žnos či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je
Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat s žnost.

ti

7.7.

ti

Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel
společnos pověřené Pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování Soutěží,
doručovatelské společnos , dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní
údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

ti

7.6.

tí

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automa zovaný.

tí

7.5.

ti

Doba zpracování je Doba konání Soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher, a
dále doba 3 let po konci Soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly
ze strany orgánu dozoru, obrany pro tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).

ti

7.4.

ti

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro určení Výherců a předání výher. Právním tulem
je dále po skončení Soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných
povinnos správce.
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tí

tí

ti

tí

ti

tí

7.3.

nebo nanční pro plnění v hodnotě Výhry na žádost Výherce. Hlavní výhru nelze realizovat
v jiných termínech, než jsou uvedené v těchto Pravidlech.
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. 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.

8.5.

Výhry poskytuje do Soutěže a za jejich dodání odpovídá Objednatel. 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.

8.6.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnos odvolání. V případě pochybnos o dodržení
Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnos na Soutěžícím. Výhry ani účast v
Soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

8.7.

Pořadatel Soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislos s účas v této
Soutěži (především funkčnost sítě, resp. Soutěžního webu pro registraci do Soutěže).
Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.

8.8.

V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže,
nejasnos týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

8.9.

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 k těmto Pravidlům.

8.10.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislos
s účas Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká
obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné
údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být
zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit
přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení
spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

8.11.

Úplná Pravidla Soutěže jsou k dispozici na Soutěžním webu www.peknevostrejvikend.cz.
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V Praze dne 23.8.2021

