Pravidla soutěže „Pošli tam dvě pivka“:
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Pošli tam dvě pivka“
(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.

I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost HEINEKEN Česká republika a.s., se
sídlem U Pivovaru 1, Krušovice, PSČ: 270 53, IČ: 45148066, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515 (dále jen „organizátor“).
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její
pravidla.

II. Místo konání a doba trvání soutěže
1. Soutěž probíhá ve vybraných provozovnách na území České republiky, provozovny
zařazené do akce jsou viditelně označeny reklamními materiály.
2. Soutěž probíhá v období od 4. 11. 2013 do 28. 2. 2014.
III. Podmínky účasti
1. Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let (dále jen „účastník
soutěže“).
2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti HEINEKEN Česká republika,
a.s. a další osoby podílející se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám
ve vztahu osoby blízké.
3. Účastníkem akce se stane pouze fyzická osoba starší 18 let, která si v době konání
akce zakoupí ve vybraných provozovnách dvě piva (platí pouze pro značky
Zlatopramen 11°, Březňák). Následně obdrží od obsluhy slosovací lístek. Jednu jeho
část (tu větší) si uschová, druhou (s číslem na barevném podkladu) vhodí do losovací
nádoby určené provozovatelem restaurace.
4. Počet účastí na akci není žádným způsobem omezen.
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této
soutěže nebudou moci využít této akce.
IV. Průběh soutěže
1. Účastník má možnost zapojit se do soutěže tím, že vhodí část slosovacího lístku, který
obdržel za dvě zakoupená piva značky Březňák či Zlatopramen 11 ve vybrané
provozovně do slosovací nádoby určené provozovatelem a druhou část slosovacího
lístku si uschová.
2. Každý měsíc bude v každé z provozoven, kde je soutěž konána, vylosováno pět
výherců, z nichž každý obdrží 2 vstupenky na domácí hokejové utkání týmu HC Ústečtí
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Lvi. Slosování za každý uplynulý měsíc soutěže probíhá vždy v prvním týdnu
následujícího kalendářního měsíce. Přesné datum a čas určuje provozovatel
restaurace a bude vždy viditelně označeno na plakátu soutěže, který je umístěn v
provozovně.
Výhercem se stane ten účastník soutěže, který předloží provozovateli restaurace
v určené době slosovaní druhou část slosovacího lístku, která svým číslem odpovídá
vylosované části slosovacího lístku.
V případě, že držitel části slosovacího lístku, jehož druhá část byla vylosována, nebude
přítomen v den a hodinu slosování v restauraci k předložení části slosovacího lístku,
jeho nárok na výhru zaniká.
Každý účastník svou účastí v soutěži potvrzuje, že si přečetl úplná pravidla a zavazuje
se je dodržovat.
Účastník soutěže může být v souvislosti s předáním výhry vyzván k předložení průkazu
totožnosti za účelem prokázání své zletilosti.

V. Výhry
1. Účastník soutěže, jehož část slosovacího lístku bude vylosována, získá 2 vstupenky na
domácí hokejové utkání týmu HC Ústečtí Lvi.
2. Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit
výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů
nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné přislíbenou výhru opatřit bez
vynaložení nepřiměřeného úsilí.
3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně
poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi.
4. Výherce, který si výhru v době slosování určené provozovatelem nepřevezme nebo
který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené těmito pravidly, ztrácí
na výhru nárok.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Organizátor není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoli
jiná plnění ze strany organizátora, než na ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý účastník soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat
a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, délky trvání soutěže, přerušení
soutěže bez udání důvodu, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže bez
udání důvodu, a to bez jakékoli náhrady nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze
soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení
pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného
chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky slosování nebo jiné
jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Jakákoli změna pravidel je
účinná od jejího zveřejnění na www.zlatopramen.cz.

5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. V případě
jakýchkoli
nejasností
se
soutěžící
mohou
obrátit
s dotazem
na
http://www.zlatopramen.cz/kontakt V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel
uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto akci a těchto úplných pravidel,
platí text těchto pravidel.

