Pravidla soutěže „Pivní stezka za Zubrem 2018“
Soutěž trvá od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava Pravidel
soutěže „Pivní stezka za Zubrem 2018“. 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.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
1. Pořadatel soutěže:
Pivovar ZUBR, a.s., se sídlem Komenského 696/35, 750 02 Přerov, Česká republika, IČ: 47676906,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 815 (dále jen “Pořadatel”).

2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 včetně na území České republiky (dále
jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“) prostřednictvím webových stránek Pořadatele
na adrese: www.zubrfanklub.cz (dále také jako „soutěžní web“) a partnerských provozoven (dále jen
„provozovny“) zapojených do soutěže.

3. Účast v soutěži:
Soutěže se může zúčastnit každá na svéprávnosti neomezená fyzická osoba starší 18 let, která má
bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“), která se zaregistruje do
věrnostního programu Zubr Fanklub na webové adrese www.zubrfanklub.cz“ a která dále splní
veškeré ostatní podmínky této soutěže a Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu Zubr
Fanklub.
Každý jednotlivý soutěžící se do soutěže může zapojit pouze s jednou registrací ve věrnostním
programu Zubr Fanklub, ze které je jednoznačně identifikovatelné jeho pravé jméno a příjmení.

4. Princip soutěže, zapojení se do soutěže a soutěžní hra:
Každý registrovaný člen věrnostního programu Zubr Fanklub obdrží v době konání soutěže poštovní
službou soutěžní pivní pas pivovaru Zubr (dále jen „pivní pas“). Nově registrovanému členu bude pivní
pas zaslán do 10 pracovních dnů na poštovní adresu uvedenou při registraci společně s věrnostní
kartou Zubr Fanklubu. Po obdržení pivního pasu může soutěžící začít soutěžit o konkrétní výhry.
Soutěžícím registrovaným do věrnostního programu Zubr Fanklub před dobou trvání soutěže, tedy
před 1. květnem 2018, bude pivní pas poštovní službou odeslán do 4. května 2018 na poštovní adresu
uvedenou v profilu ve věrnostním programu Zubr Fanklub.

Principem soutěžní hry je získat co největší počet razítek do pivního pasu z partnerských provozoven,
jejichž seznam je uveden na webových stránkách www.zubrfanklub.cz. Razítko soutěžící získá od
obsluhy provozovny na základě zakoupení alespoň jednoho z produktů pivovaru Zubr, tzn. 1 ks
čepovaného piva Zubr o obsahu 0,5 l. Razítko obsluha soutěžícímu po uhrazení čepovaného piva
poskytne do příslušné kolonky pivního pasu.
Razítka z provozoven získává soutěžící po celou dobu trvání soutěže a z každé provozovny může získat
právě jedno razítko. Navštívené provozovny a průběžný stav si může soutěžící zaznamenávat přímo na
webových stránkách www.zubrfanklub.cz po přihlášení do svého profilu.

5. Výherci v soutěži:
Nárok na výhru soutěžící získává po odeslání pivního pasu s vyplněnými osobními údaji (dále jen
„zásilka“) na adresu Pořadatele. Zásilka musí být odeslána do 30. 9. 2018 a viditelně označena textem
„Soutěž Pivní stezka za Zubrem“. Soutěžící, kteří budou mít nárok na výhru, budou kontaktováni na email uvedený v pivním pasu, a to 30 dnů od doručení pivního pasu na adresu Pořadatele. Neodpoví-li
výherce na Pořadatelem zaslanou zprávu o výhře nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne odeslání
zprávy o výhře Pořadatelem, výherce ztrácí nárok na výhru a tato propadá ve prospěch Pořadatele,
který je oprávněn ji dále užít dle svého uvážení. Výhry budou předány po dohodě s výhercem.
Výhercem se stane každý soutěžící, který splnil veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a nasbírá
takový počet razítek, který jej opravňuje k získání výhry. Soutěž nemá daný počet výherců.
Pokud Pořadatel zjistí neetické či podvodné soutěžení, bude takový soutěžící ze soutěže bez náhrady
vyloučen.

6. Výhry v soutěži:
Výše výhry se odvíjí na základě dosaženého počtu získaných razítek z provozoven.


49-50 razítek: 100 piv ZUBR Grand 0,55 l + originální ručník ZUBR



40-48 razítek: 24 piv ZUBR Grand 0,55 l + originální tričko ZUBR



30-39 razítek: 12 piv ZUBR Grand 0,55 l + originální kšiltovka ZUBR

Výhru v soutěži však může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jedenkrát, a to tu nejvýše
dosaženou.
Výhry budou soutěžícím odeslány/předány do 30. 11. 2018, a to prostřednictvím poskytovatele
doručovacích služeb nebo po dohodě jiným způsobem. Pořadatel nenese jakoukoli zodpovědnost za
doručení výher v soutěži, ani za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Výhry, které se
bez zavinění Pořadatele nepodaří výhercům doručit, propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, který
je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

7. Zpracování osobních údajů a šíření projevů osobní povahy:
Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány v souladu se zásadami zpracování osobních
údajů uvedenými v registračním formuláři do věrnostního programu Zubr Fanklub a Všeobecnými
podmínkami a pravidly věrnostního programu Zubr Fanklub a Podmínkami používání webových
stránek www.zubrfanklub.cz.

8. Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této
soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její
Pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a Pravidlech soutěže, bude to učiněno
písemně a zveřejněno na webové stránce www.zubrfanklub.cz.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání
výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům
předány v souladu s těmito Pravidly.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v
soutěži či výher právní cestou, není možná. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a
ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.
Pořadatel soutěže není odpovědný za jakékoliv závazky a rizika spojená s účastí v této soutěži, jednání
partnerských provozoven, ani za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v
soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního
uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje
Pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží
důkazní povinnosti na účastnících.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je bezvýhradně
dodržovat.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do
soutěže zařazeny. 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 Pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
Účastník soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže
jednotlivými soutěžícími.
Tato úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti umístěna webové stránce
www.zubrfanklub.cz.
Tato Pravidla a právní vztahy vznikající mezi Pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní
vztahy, se řídí právním řádem České republiky.
V Přerově dne 1. 5. 2018
Pivovar ZUBR, a.s

