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ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM  
„SOUTĚŽ O BIRELL NA ROK A DALŠÍ SKVĚLÉ CENY“ 

(dále jen „Soutěžní pravidla“) 
 
 
 

Článek 1. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Předmětem těchto Soutěžních pravidel je stanovení práv a povinností v souvislosti 

s konáním spotřebitelské soutěže s názvem „Soutěž o Birell na rok a další skvělé ceny“ 
(dále jen „Soutěž“).  

 
2. Objednatelem Soutěže je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., IČ: 45357366, 

se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen „Objednatel“). 

 
3. Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost grey dot s.r.o., IČ: 050 03 717, se sídlem 

Vilímkova 1243, Zbraslav, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282613 (dále jen „Pořadatel“).  
 

4. Soutěž je spotřebitelskou soutěží ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. v) zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž není 
hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů.      

 
5. Soutěž a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky. Vztahy 

neupravené těmito Soutěžními pravidly se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, to vše ve znění pozdějších předpisů, 
jakož i předpisy souvisejícími. 

 
6. Podmínky a zásady zpracování osobních údajů v souvislosti se Soutěží jsou upraveny 

samostatným dokumentem, který byl Pořadatelem zveřejněn současně s těmito 
Soutěžními pravidly (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů“).   

 
 
 

Článek 2. 
Osobní, časová a místní působnost Soutěže  

 
1. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro 

doručování na území České republiky.  
 
2. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé v rámci 

výkonu své podnikatelské činnosti. Soutěže se dále nemohou účastnit osoby, které jsou 
v pracovním či obdobném vztahu k Objednateli, Pořadateli nebo k jiným subjektům 
podílejícím se na Soutěži, a dále osoby jim blízké. 

 
3. Soutěž probíhá v termínu od 1.10.2022 do okamžiku rozdělení všech výher v Soutěži 

v souladu s těmito Soutěžními pravidly (dále jen „Soutěžní období“). Pořadatel má právo 
změnit délku trvání Soutěžního období. 
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4. Soutěž probíhá na území České republiky. 
 
 
 

Článek 3. 
Podmínky účasti v Soutěži 

  
1. První podmínkou účasti v Soutěži je skutečnost, že si osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 těchto 

Soutěžních pravidel (dále jen „Zájemce o účast v Soutěži“) během Soutěžního období 
zakoupí v jakémkoliv hostinském zařízení, které je zapojené do Soutěže (dále jen 
„Provozovna“), čepovaný nápoj Birell Pomelo & Grep (dále jen „Soutěžní nápoj“).  
 

2. Druhou podmínkou účasti v Soutěži je, že Zájemce o účast v Soutěži během Soutěžního 
období vyfotí bezprostředně po jeho koupi Soutěžní nápoj v Provozovně, přičemž 
na takové fotografii bude Soutěžní nápoj zřetelně vidět, a současně se bude jednat pouze 
o fotografii tohoto Soutěžního nápoje, zejména tedy fotografie nebudou zachycovat 
podobu jakýchkoliv osob nebo zobrazení jakýchkoliv částí lidského těla (dále jen 
„Soutěžní fotografie“). 

 
3. Třetí podmínkou účasti v Soutěži je, že se Zájemce o účast v Soutěži během Soutěžního 

období zaregistruje na internetových stránkách provozovaných Pořadatelem –
www.birellquiz.cz/soutez (dále jen „Soutěžní stránky“). Na Soutěžní stránky je možné 
dostat se též načtením QR kódu na reklamních materiálech nacházejících 
se v Provozovně.  

 
4. Pro úspěšnou registraci dle předchozího odstavce je nutné, aby Zájemce o účast 

v Soutěži na Soutěžních stránkách: 

a) zadal svou e-mailovou adresu; 

b) nahrál Soutěžní fotografii (ve formátu .jpg nebo .png); 

c) zaškrtnutím příslušného políčka potvrdil, že si přečetl tato Soutěžní pravidla 
a Zásady zpracování osobních údajů a že s nimi v plném rozsahu souhlasí, 
a poté 

d) klikl na políčko „SOUTĚŽIT“ 

(dále jen jako „Registrace“). 
 
5. Současně s Registrací na Soutěžních stránkách může Zájemce o účast v Soutěži udělit 

Objednateli a Pořadateli svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro 
marketingové účely a se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím příslušného políčka. 
Udělení tohoto souhlasu však není podmínkou pro účast v Soutěži.  

 
6. Účastníkem Soutěže se stává Zájemce o účast v Soutěži, který splní současně všechny 

podmínky soutěže uvedené v odstavcích 1. – 3. tohoto článku (dále jen „Účastník“). 
 
7. Ke každé Soutěžní fotografii může být provedena pouze jedna Registrace. V případě, 

že Pořadatel zaznamená více Registrací k jedné Soutěžní fotografii, automaticky všechny 

Účastníky, kteří se takto zaregistrovali k jedné Soutěžní fotografii, ze Soutěže vyloučí. 
 
8. Účastník se může Soutěže účastnit i opakovaně, a to v případě, že se bude na základě 

opakované koupě Soutěžního nápoje Soutěže účastnit s jinou Soutěžní fotografií. 
Posouzení splnění podmínky přípustnosti opakované účastni Účastníka dle předchozí 
věty je plně v kompetenci Pořadatele, přičemž Pořadatel je oprávněn Účastníka při 
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nesplnění daných podmínek ze Soutěže vyloučit. Účastník je však oprávněn Registrovat 
se a účastnit se tak Soutěže nejvýše jedenkrát denně. V případě, že Pořadatel 
zaznamená více Registrací jednoho Účastníka v jednom dni, automaticky takového 
Účastníka ze Soutěže vyloučí.  

 
 
 

Článek 4. 
Výhry v Soutěži 

 
1. Hlavní výhrou v Soutěži je 1x zásoba Birellu na rok, tj. 365 ks plechovek ochucených 

nápojů Birell dle aktuální nabídky (dále jen „Hlavní výhra“). 
 

2. Dalšími výhrami v Soutěži jsou: 

- 5x mikina na kolo velikosti M s logem Birell 
- 5x mikina na kolo velikosti L s logem Birell 
- 5x mikina na kolo velikosti XL s logem Birell  
- 5x mikina na turistiku velikosti M s logem Birell 
- 5x mikina na turistiku velikosti L s logem Birell 
- 5x mikina na turistiku velikosti XL s logem Birell  
- 5x mikina na běhání velikosti M s logem Birell  
- 5x mikina na běhání velikosti L s logem Birell 
- 5x mikina na běhání velikosti XL s logem Birell 
- 50x bavlněný pytlík EA s logem Birell 
- 50x ledvinka s logem Birell 
- 50x plecháček s logem Birell 

(dále společně jen „Vedlejší výhry“)  

(Hlavní výhra a Vedlejší výhry dále společně jen „Výhry“, jednotlivě jako „Výhra“). 
 

3. Hlavní výhra i Vedlejší výhry jsou v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od daně.  
 

4. Účastník bere na vědomí, že: 

a) na Výhru nevzniká nárok vymahatelný soudní cestou; 

b) Pořadatel má právo v odůvodněných případech Výhry nahradit obdobnými 
produkty či plněním; 

c) nemá právo požadovat vyplacení peněžité odměny či náhrady namísto věcné 
Výhry; 

d) nemá právo Výhru reklamovat, žádat změnu jejího typu či provedení; 

e) veškerá vyobrazení Výher užitá Pořadatelem v průběhu Soutěže jsou ilustrativní. 
 

 
 

Článek 5. 
Mechanismus Soutěže 

 
1. V Soutěži bude Výhrami odměněno celkem 196 Účastníků (dále společně jen 

„Výherci“, jednotlivě jako „Výherce“). Výherci budou z Účastníků Pořadatelem vybíráni 
za užití algoritmu na pravděpodobnostním principu. Účast v Soutěži tak neznamená, 
že se Účastník automaticky stane Výhercem. Předmětný algoritmus zároveň 
na pravděpodobnostním principu přidělí Výherci konkrétní Výhru. 
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2. K výběru Výherců spolu s přidělením konkrétní Výhry bude docházet bezprostředně 
po dokončení Registrace každého Účastníka.  

 
3. Nebude-li Účastník v souladu s předchozími odstavci tohoto článku vybrán za Výherce, 

bude mu neprodleně po Registraci na jím zadanou e-mailovou adresu doručeno 
oznámení o tom, že se nestal Výhercem Soutěže. 

 
4. Bude-li Účastník v souladu s předchozími odstavci tohoto článku vybrán za Výherce, 

bude mu neprodleně po Registraci na jím zadanou e-mailovou adresu doručeno 
oznámení, že se stal Výhercem a jaká Výhra mu byla přidělena. Zároveň s tím bude 
Účastník informován, že Pořadatel ve lhůtě 7 dní zkontroluje jím zaslanou Soutěžní 
fotografii, zda splňuje podmínky stanovené v těchto Soutěžních pravidlech, a bude ho e-
mailovou zprávou informovat o výsledku této kontroly.    

 
5. Nebude-li Soutěžní fotografie Výherce splňovat podmínky stanovené v těchto 

Soutěžních pravidlech, Pořadatel jej o této skutečnosti ve stanovené lhůtě bude 
informovat e-mailovou zprávou. Výherce bude v takovém případě vyloučen z účasti 
v Soutěži pro nesplnění pravidel Soutěže a nemá právo na Výhru. 

 
6. Bude-li Soutěžní fotografie Výherce splňovat podmínky stanovené v těchto Soutěžních 

pravidlech, Pořadatel jej o této skutečnosti ve stanovené lhůtě bude informovat e-
mailovou zprávou. Zároveň jej v případě výhry Vedlejší výhry vyzve k poskytnutí 
nezbytných údajů k zaslání Vedlejší výhry, a to konkrétně jméno a příjmení, doručovací 
adresu a telefonní číslo. V případě výhry Hlavní výhry bude Pořadatel Výherce 
kontaktovat za účelem dohodnutí způsobu realizace převzetí Hlavní výhry. 

 
7. Pořadatel Výherci Vedlejší výhry, kterému bylo potvrzeno splnění podmínek v souladu 

s předchozím odstavcem, zašle Vedlejší výhru na jím uvedenou adresu nejpozději 
do 7 dnů od poskytnutí údajů k zaslání Vedlejší výhry. Hlavní výhra bude Výherci 
předána způsobem a ve lhůtě dohodnuté mezi Pořadatelem a Výhercem Hlavní výhry. 

 
8. Pokud Výherce Pořadateli neposkytne údaje k zaslání Vedlejší výhry ani do 30 dní ode 

dne doručení e-mailové zprávy dle odstavce 6. výše, nebo v případě, že se Vedlejší 
výhru Výherci nepodaří doručit, a nedohodnou-li se Výherce s Pořadatelem jinak, 
předmětná Vedlejší výhra propadne ve prospěch Pořadatele. Nepodaří-li se Pořadateli 
Výherce Hlavní výhry kontaktovat ani ve lhůtě 30 dní ode dne doručení e-mailové zprávy 
dle odstavce 6. výše, Hlavní výhra propadne ve prospěch Pořadatele. 

 
 
 

Článek 6. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Registrací do Soutěže Účastník projevuje svůj souhlas s těmito Soutěžními pravidly 

a zavazuje se je dodržovat. 
 

2. Tato Soutěžní pravidla mohou být měněna jednostranně Pořadatelem, a to formou 
zveřejnění jejich aktuálního znění na Soutěžních stránkách. 

 
3. Zkrácené znění těchto Soutěžních pravidel na propagačních materiálech Pořadatele 

je třeba vykládat v souladu s tímto úplným zněním Soutěžních pravidel. 
 
4. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení ve všech 

záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, zejména je oprávněn Soutěž 
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prodloužit, přerušit, zrušit anebo změnit Soutěžní pravidla, a to vše bez udání důvodu. 
Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Soutěžních stránkách. 

 
5. Účast Účastníka v Soutěži je dobrovolná a Pořadateli nevzniká povinnost nahradit 

Účastníkovi jakékoliv náklady související s účastí v Soutěži. 
 
6. Kromě dalších případů stanovených v těchto Soutěžních pravidlech je Pořadatel 

oprávněn vyloučit Účastníka ze Soutěže v případě, že bude mít podezření, že Účastník 
dosáhl Výhry v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu 
s dobrými mravy.  

 
7. Tato úplná Soutěžní pravidla jsou zveřejněna na Soutěžních stránkách Pořadatele 

a nabývají účinnosti dne 1.10.2022 


