BUDVAR RAGBY 2016
Úplná pravidla spotřebitelské soutěže
1. Pořadatelem soutěže je Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National
Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČ: 00514152, spisová značka AV 325
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sídlo K. Světlé 512/4, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice (dále jen „pořadatel“).
2. Organizátorem soutěže je brainz.cz s.r.o., IČ 27869032, spisová značka C 122935 vedená u
Městského soudu v Praze, sídlo Praha 3 - Žižkov, Fibichova 13/2, PSČ 13000 (dále jen
„organizátor“).
3. Místo koná soutěže. Soutěž probíhá na soutěžních webových stránkách http://budvarragby.cz a na facebookových stránkách https://www.facebook.com/BudweiserBudvar (dále
jen „webové soutěžní stránky“, „facebookové soutěžní stránky“, společně pak „soutěžní
stránky“.). Facebookové soutěžní stránky jsou základním nástrojem komunikace pořadatele
či organizátora s účastníky.
4. Termín konání soutěže. Soutěže probíhá v období od 1. října 2016 do 8. listopadu 2016, a to
ve třech soutěžních kolech, přičemž konání každého soutěžního kola bude vždy vyhlášeno
formou postu na facebookových soutěžních stránkách.
5. Účast v soutěži. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací
adresou na území České nebo Slovenské republiky, která splňuje všechny stanovené
podmínky soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).
6. Vstup do soutěže. Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že v době trvání akce navštíví webové
soutěžní stránky a registruje se do soutěže skrze svůj facebook účet, Google+ účet anebo
emailovou adresu, a dále uvede své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu bydliště, které
jsou nutné pro ověření totožnosti při doručení výher - vstupenek.
7. Otázky. V každém soutěžním kole soutěžící zodpovídá až tři soutěžní otázky. Soutěžící,
který v průběhu soutěžního kola odpoví správně na jednu z těchto tří soutěžních otázek,
vyhrává dvě vstupenky na zápas České reprezentace vs. Barbarian FC, který se bude konat
dne 8. listopadu 2016. Z důvodu omezené kapacity platí výdej výher pouze do vyčerpání
zásob!
8. Každý jeden soutěžící může v rámci celé soutěže vyhrát pouze dvě vstupenky. V případě, že
soutěžící, který již výhru získal, podá další správné odpovědi, nárok na výhru mu nevznikne.
9. Oznámení výher. Výherci budou vždy vyhlášeni na soutěžních stránkách do pěti pracovních
dnů od ukončení příslušného kola soutěže a budou také přímo informováni. Pro oznámení
výher budou užity kontakty, zejména e-mailová adresa, zpřístupněné účastníkem. Nebude-li
výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady
propadá.

10. Pořízení a užití záznamů a osobnostních prvků. Výherci vyslovují svůj souhlas s tím, že
během předávání výher a následně během uvedeného zápasu bude organizátor pořizovat
záznamy všeho druhu, zejména fotografie, videa, rozhovory, články s osobnostními prvky
výherců a tyto záznamy posléze využije, zveřejní a bude šířit v rámci propagační komunikace
pořadatele.
11. Osobní údaje: Každý soutěžící svou účastí v soutěži potvrzuje, že si přečetl podrobná
pravidla a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící dále pak zasláním svou registrací dává, v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas
pořadateli soutěže se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci této
soutěže, k pořádání této soutěže a dále k marketingovým účelům tj. např. k nabízení
obchodu a služeb pořadatele, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Soutěžící
souhlasí, aby pořadatel pověřil organizátora zpracováním osobních údajů. Soutěžící dále
potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj.
zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož
i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas
může kdykoliv odvolat na adrese správce, tj. pořadatele. Účastí v soutěži rovněž soutěžící
souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v
platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Soutěžící
si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za
účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese
pořadatele.
12. Obecné podmínky aplikace. Přes veškerou snahu nezaručuje pořadatel ani organizátor chod
aplikace (soutěžních stránek) bez případné chyby, přerušení či poruchy a neručí proto za
jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Soutěžící je povinen sám si vhodným
způsobem zálohovat data, která případně svěří aplikaci. Soutěžící je sám zcela odpovědný
za jakýkoliv obsah, který do aplikace vloží (ať už vůči třetím stranám či úředním autoritám).
Soutěžící nesmí užívat aplikaci bez akceptace těchto podmínek; užívat aplikaci, není-li to v
jeho zemi povoleno, anebo užívat aplikaci, není-li k tomu dle předpisů v jeho zemi oprávněn
(například z důvodu věku, svéprávnosti, soudního rozhodnutí apod.); užívat aplikaci
způsobem, který by byl dle výlučného rozhodnutí organizátora nelegální, neetický,
poškozující zájmy pořadatele, organizátora či třetích stran či z jiného důvodu nevhodný;
užívat aplikaci pro zpracování jakýchkoliv dat, u nichž by k tomu nebyl sám soutěžící zcela
oprávněn (například autorských děl, ochranných známek, osobních údajů, obchodních a
jiných tajemství apod.); užívat aplikaci k jinému účelu, než pro který je určena. Organizátor
je oprávněn měnit obsah a podmínky užívání aplikace; monitorovat způsob užívání aplikace
výlučně bez využití osobních údajů; smazat bez jakékoliv náhrady uživatelský účet, který
bude dle rozhodnutí organizátora porušovat právo, dobré mravy anebo kde bude existovat
důvodné podezření na takové porušení; kdykoliv bez jakékoliv náhrady poskytování aplikace
a/nebo její činnost ukončit, přerušit, změnit či přemístit.
13. Další důležité podmínky akce:
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Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné nedoručení soutěžních zpráv
prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu
prezentujícím tuto soutěž, a těchto podrobných pravidel platí text těchto pravidel.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech partnerských
společností podílejících se na realizaci soutěže. V případě, že organizátor zjistí porušení či
obcházení tohoto pravidla, bude to považováno za nesplnění podmínek soutěže a dotčený
účastník bude ze soutěže vyřazen.
Účastník soutěže bude bez náhrady vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor 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, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na plnění soutěžních
pravidel.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž a její pravidla kdykoliv změnit nebo zrušit, popř. změnit
druh výher, a to bez jakékoliv náhrady a to uvedením této skutečnosti na soutěžních
webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování pravidel soutěže technickými i
administrativními nástroji.
Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník
soutěže v průběhu soutěže poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla soutěže, jeho
účast v soutěži končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné plnění ze strany pořadatele.
Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. Pořadatel tímto
upozorňuje účastníky akce, že na soutěžních stránkách může využívat tzv. cookies, a to
výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu cookies lze vykonávat
nástroji běžných webových prohlížečů.
Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s
Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete
Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být
směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

