Úplná pravidla soutěže „Přihraj si výhry“
Tato pravidla (dále jen „pravidla“) jsou jedinou závaznou úpravou pravidel spotřebitelské soutěže
„Přihraj si výhry“ (dále jen „soutěž“).
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 09720618, DIČ CZ09720618 (dále jen "pořadatel").
2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 13.5.2022 do 28.5.2022 včetně na
vybraných provozovnách (dále jen „provozovna“) nabízejících čepované pivo značky HOLBA (dále jen
"doba konání soutěže" a "místo konání soutěže").
3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát svéprávný člověk starší 18 let, s trvalým bydlištěm nebo s adresou
pro doručování na území České republiky, (dále také "účastník" nebo "soutěžící"), který není ze
soutěže vyloučen.
Svým zapojením do soutěže – převzetím stíracího losu účastník zároveň vyjadřuje a potvrzuje souhlas
s těmito pravidly.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké podle § 22 občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.; stejně tak jsou ze soutěže vyloučení smluvní partneři pořadatele podnikající ve
vybraných provozovnách, jejich zaměstnanci a osoby blízké provozovatelům a jejich zaměstnancům.
V případě podezření na jednání v rozporu s těmito pravidly uskutečněné účastníkem či jinou osobou,
která dopomohla účastníkovi k získání výhry, si pořadatel vyhrazuje právo takového účastníka vyloučit
ze soutěže bez nároku na výhru a bez nároku na odůvodnění takového postupu pořadatele. Z účasti
v soutěži je vyloučena osoba, která nesplňuje jakékoliv podmínky účasti v soutěži. Účast v soutěži je
dobrovolná a každá oprávněná fyzická osoba se může v době konání soutěže účastnit vícekrát.
4. Princip a podmínky soutěže
Výhry, určení výherců, uplatnění a předání výher
Soutěž se vztahuje na výrobky společnosti Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a, Přerov IMěsto, 750 02 Přerov, prodávané pod obchodní značkou HOLBA Horská 10, HOLBA Šerák, HOLBA
Premium, HOLBA Keprník, HOLBA Polotmavá 11, HOLBA Nealko, HOLBA Horské byliny (dále jen
„soutěžní výrobky“).
Účastník (spotřebitel) se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže zakoupí v některé z vybraných
provozoven nejméně 3ks 0,5l čepovaných piv značky HOLBA (v libovolné kombinace soutěžních
výrobků). Za každé 3ks zakoupených čepovaných piv značky HOLBA bude účastníkovi obsluhou
provozovny vydána jedna soutěžní stírací karta. Pokud se v hracím poli stírací karty po setření objeví
výherní symbol okamžité výhry (dále jen „výherní karta“), získává účastník nárok na výhru - výherní
předmět vyobrazený v hracím poli stírací karty. V případě, že se v hracím poli stírací karty objeví po
setření text „Nevýherní los“, nárok na výhru nevzniká.
Okamžitá výhra:
Výhru vyobrazenou v hracím poli stírací karty vydá obsluha provozovny účastníkovi oproti předání
výherní karty (kartu si obsluha uschová pro kontrolu pořadatele).

Na každou z vybraných provozoven připadají pro celou dobu konání soutěže minimálně tyto výherní
předměty: 9x tričko Šerák, 10x hrací karty, 10x hrací kostky, 5x reflexní pásek, 12x unikátní krýgl HOLBA,
90x pivo HOLBA 0,5l. Na každou provozovnu připadne pro celou dobu konání soutěže minimálně 300
soutěžních stíracích karet.
Veškeré informace získáte na kontaktech: Email: marketing@holba.cz, Tel: 583 300 819.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na http://www.holba.cz/soutez (dále jen „soutěžní stránka“)
nebo v sídle pivovaru HOLBA na adrese: Hanušovice, Pivovarská 261.

5. Zpracování osobních údajů
V souvislosti s účastí v soutěži pořadatel ani jeho smluvní partneři nezpracovávají žádné osobní
údaje účastníků.
6. Další ustanovení
Účastí v soutěži projevuje účastník, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží se řídí právními předpisy České
republiky a těmito pravidly.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž omezit, zkrátit,
přerušit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků účastníků
vůči pořadateli; stejně tak si pořadatel vyhrazuje právo nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné
obdobného typu. Změna pravidel soutěže, její zrušení a nahrazení jednotlivých výher jinými bude
zveřejněno na soutěžní stránce; k okamžiku zveřejnění nabývají změny účinnosti.
Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není přípustné.
Výherce není oprávněn domáhat se výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat
práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami a soutěžící se pro vyloučení všech
pochybností vzdává práv z vadného plnění vůči pořadateli. Pořadatel neodpovídá za jakoukoli škodu,
kterou účastník utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo v souvislosti s užíváním výhry.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel tímto
nepřebírá vůči účastníkům jiné závazky než závazky uvedené v těchto pravidlech.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního
uvážení a bez povinnosti sdělovat důvody takového jednání pořadatele.
Úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžní stránce. Při rozporu mezi textem zkrácených pravidel
uvedených v kterémkoli propagačním materiálu soutěže a úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžní
stránce, se upřednostní znění úplných pravidel.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí
soutěžícího v soutěži je Česká obchodní inspekce. Údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení
sporů jsou k dispozici na webových stránkách www.coi.cz. Účastník může využít rovněž platformu pro
řešení sporů, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

