
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „LOVEC PIVA“ 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „LOVEC PIVA“ (dále jen 

„soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

Provozovatel a organizátor 

Provozovatelem soutěže je Heineken Česká republika, a.s., U pivovaru 1, Krušovice 270 53 IČ 451 

48 066 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1515 (dále 

jen „provozovatel“). 

Soutěž pro provozovatele organizačně zajišťuje společnost RTR projects a.s., se sídlem Horova 3215/63, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 29288860, DIČ: CZ29288860 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6424 (dále jen „pořadatel“).  

Účastník soutěže 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník 

soutěže“).  

Ze soutěže jsou vyloučeni bez nároku na Výhru všichni zaměstnanci provozovatele, pořadatele, a všech 

spolupracujících agentur a společností a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku.  

Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené 

v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo 

nebude fair play. 

Povinnosti Soutěžících  

Soutěžící se zúčastní soutěžní hry v souladu s těmito Pravidly. 

Soutěžící se může Soutěže zúčastnit opakovaně.  

Účastník Soutěže nebude k registraci ani k jiným účelům používat falešné jméno, identitu nebo e-

mailovou adresu, vydávat se za jakoukoliv jinou osobu, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat kontakt 

s jeho osobou, používat heslo jiného uživatele nebo jinak manipulovat s identifikačními údaji za účelem 

zfalšovat nebo maskovat původ jakéhokoliv obsahu, ani falšovat či zkreslovat jakýkoliv obsah v 

souvislosti s účastí v Soutěži. 

Podmínky účasti v soutěži:  

Soutěžící se může do soutěže zaregistrovat v aktivační zóně Starobrno na některém z níže uvedených 

míst, a to nahlášením osobních údajů u hostesky/promotéra (dále jen „soutěžní registrace“). Pro 

řádnou soutěžní registraci a účast v soutěži musí soutěžící uvést následující údaje: jméno, příjmení, 

bydliště (ulice, č. p., město, PSČ), telefonní číslo, e-mail a také vyjádřit souhlas s Úplnými pravidly 

soutěže a se zpracováním osobních údajů. Po nahlášení osobních údajů soutěžící od hostesky obdrží 

soutěžní kartičku/pásek (dále jen „kartička“), kterou předloží obsluze Lovce piva před účastí v soutěži.  

Princip soutěže: 

Soutěž bude probíhat v průběhu celého dne v níže uvedených časových rámcích, přičemž v každou 

celou hodinu budou moci soutěžící vyhrát Dárkový balíček Starobrno. 

 



Jednotlivá soutěžní kola a vyhlášení budou v těchto časech:  

1. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 14:30 

Konec soutěže: 15:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 15:45  

 

2. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 15:30 

Konec soutěže: 16:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 16:45 

 

3. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 16:30 

Konec soutěže: 17:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 17:45 

 

4. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 17:30 

Konec soutěže: 18:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 18:45 

 

5. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 18:30 

Konec soutěže: 19:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 19:45 

 

6. Soutěžní kolo 

Začátek soutěže: 19:30 

Konec soutěže: 20:15  

Vyhlášení výsledků na pódiu: 20:45 

 

Soutěžním úkolem je: Dosáhnout na Lovci piva nejvyššího skóre při chytání světelných bodů během 

30 vteřin.  

Výsledné skóre bude obsluhou Lovce piva zapsán na soutěžní pásek.. Obsluha povede vlastní evidenci 

dosažených skóre pro kontrolu správnosti a možnosti vyhodnocení, a to včetně data a času dosaženého 

skóre na Lovci piva.  

Dosažené skóre je platné pouze pro jedno dané Soutěžní kolo, kterého se Soutěžící účastní, tj.do 

okamžiku vyhlášení výherců dané části soutěže. Není přípustné získané skóre uplatnit v následujících 

soutěžních kolech. Každé Soutěžní kolo se uzavírá vždy 30 minut před vyhlášením výsledků.  

Stanovení výherce: 

V rámci této Soutěže budou vyhodnoceny všechny výsledky soutěžících v průběhu termínu Soutěže. Na 

základě dosaženého skóre, data a času bude stanovený výherce kola.  

O pořadí výherců rozhoduje v prvé řadě nejvyšší dosažené skóre pochytaných světelných bodů během 

daného soutěžního kola. V případě rovnosti získaného počtu světelných bodů u více soutěžících 

proběhne další soutěžní kolo trvající jednou 30 vteřin. V případě opakované rovnosti získaného počtu 



světelných bodů se budou soutěžící účastnit dalšího soutěžního kola do té doby, než jeden ze soutěžích 

získá vyšší dosažené skóre. 

Výhra v soutěži, předání výhry: 

Výherce bude mít právo si vybrat vždy jen jednu výhru.  Výhry v soutěži (dále jen „Výhra“), ze 

kterých je možné vybírat, jsou následující: 

 Poukaz pro 2 osoby na exkurzi do Pivovaru Starobrno zakončenou ochutnávkou piva v 

restauraci Pivovarská; platnost poukazu je do 31. 12. 2019. 

 

 Poukaz na konzumaci v hodnotě 500 Kč v restauraci Pivovarská; platnost poukazu je do 

31. 12. 2019. 

Vyhlášení vítěze a předání cen pořadatelem bude probíhat po ukončení soutěžního kola ve výše 

uvedených časech. 

Výherci budou kontaktováni pořadatelem Soutěže. Soutěžící od pořadatele obdrží výherní voucher. 

Pořadatel se zavazuje, že do 14 pracovních dnů od předání výherního voucheru výherci předá podklady 

opravňujícího k čerpání výhry.  K předání výhry dojde na základě předchozí domluvy s výhercem – 

osobní formou.  

Podmínkou předání Výhry je podpis předávacího protokolu ze strany výherce a čestného prohlášení o 

shodě identifikačních údajů jeho osoby s údaji uvedenými při registraci. Předávací protokol stanoví 

bližší podmínky předání výhry.  

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru 

u provozovatele reklamovat. Výherce je povinen respektovat veškeré podmínky čerpání výhry, včetně 

stanovených termínů. 

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Podmínkou účasti v Soutěži je poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů Účastníka. Rozsah 

a účel zpracování osobních údajů jsou definovány v rámci registračního formuláře a těmito Pravidly 

soutěže.  

Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je Soutěžící vyloučen z další účasti 

v soutěžích a ztrácí nárok na výhru v Soutěži. 

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor a objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení, město 

a rok narození v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v 

souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceni a 

rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků 

soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být 

zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným 

v tomto odstavci.  

Závěrečná ustanovení 

Pořadatel ani provozovatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.  

Pořadatel ani provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s 

užíváním Výhry. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem předání Výhry výherci.  



Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Poskytovatelem Výhry je 

pořadatel soutěže.  

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 bude v 

takovém případě předána dalšímu soutěžícímu v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že 

pořadatel zjistí 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.  

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými 

prostředky.  

Účastník se zavazuje uvádět v soutěžní registraci pouze pravdivé údaje. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání 

vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. 

 

V případě, že výherce Výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra 

propadne, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 

pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za Výhru, která je odpovídající náhradou. 

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených 

pro získání Výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně 

stanovené podmínky pro získání Výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné 

závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto 

pravidlech. 

 

V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě 

dodatku a zveřejněno v místě konání akce. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle 

předchozí věty.  

 

 


