Úplná pravidla soutěže „Vybroušené odměny za vaši věrnost“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Vybroušené odměny za vaši
věrnost“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Provozovatelem soutěže je:
společnost BOHEMIA SEKT, s.r.o., IČ: 453 58 711, se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220,
PSČ 332 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka č. 26443

Organizátorem soutěže je:
JWT Wien Werbeagentur GmbH, se sídlem Muthgasse 109, Vídeň, PSČ: 1190, Rakouská republika
jednající prostřednictvím
JWT Wien Werbeagentur GmbH, organizační složka
Náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
IČO: 27584101, DIČ: CZ27584101
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 54964

1. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1. května 2014 do 31. prosince 2014 v celé České republice (dále jen
„doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

2. Účast v soutěži / přihlášení do soutěže:
Účastníci soutěže
Soutěž je určena pro provozovatele gastro zařízení (tj. provozovatelé provozoven, v nichž je řádně,
v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, vykonávána hostinská a obdobná činnost –
restaurace, bistra atp.), kteří se řádně, v souladu s těmito pravidly, přihlásí a zaregistrují jako
účastníci soutěže (viz níže). Zaměstnanci takového gastro zařízení se mohou soutěže účastnit pouze s
předchozím výslovným souhlasem provozovatele takového gastro zařízení a takoví zaměstnanci musí
vždy být osobami staršími 18-ti let.

Přihlášení do soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit všechna gastro zařízení (resp. jejich provozovatelé) splňující výše
uvedené podmínky, zejména ta, která vyhledá a navštíví obchodní zástupce organizátora, a kterým
tento obchodní zástupce představí tuto soutěž, včetně nabízených výher.
Obchodní zástupce organizátora v rámci prezentace soutěže předá odpovědným osobám:
(a) katalog se základním představením soutěže a výher, a
(b) přihlášku do soutěže
V přihlášce musí gastro zařízení vyplnit tyto údaje:
- název a adresa restaurace, e-mail, telefonní číslo.
V přihlášce musí být dále uvedeny všechny osoby, které se za gastro zařízení budou soutěže účastnit.
Budou-li mezi takovými osobami uvedeni i zaměstnanci gastro zařízení, pak musí být součástí
přihlášky i písemný souhlas provozovatele gastro zařízení s účastí těchto zaměstnanců v soutěži.
Všechny osoby uvedené na jedné přihlášce se považují za jednoho soutěžícího. Za jednoho účastníka
či soutěžícího se tedy považuje pro účely této soutěže jedna odevzdaná přihláška.
Vyplněnou přihlášku převezme obchodní zástupce. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří
úplně splní stanovené podmínky, a kteří řádně a úplně vyplní všechny povinné údaje v přihlášce.
Organizátor soutěže má právo dle svého výlučného posouzení vyloučit jakéhokoliv soutěžícího ze
soutěže pro nesplnění stanovených podmínek soutěže.
Uvedenou registrací se gastro zařízení, které předalo obchodnímu zástupci řádnou a úplnou přihlášku
do soutěže, stává účastníkem soutěže (dále jen „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).
Do soutěže se mohou dále přihlásit i gastro zařízení, která se o soutěži dozví jiným způsobem,
v souladu s výše uvedenými pravidly vyplní přihlášku do soutěže a tuto zašlou na adresu
provozovatele. Doručením řádně vyplněné přihlášky provozovateli se tato gastro zařízení stávají
účastníkem soutěže.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebo osoby, které
nevykonávají svou činnost v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, nebudou do soutěže
zařazeny.
Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých
informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

3. Výherce, výhry v soutěži a předání výher:
Soutěžící budou sbírat korkové zátky od lahví Bohemia Sekt Prestige. Poté, co nasbírají počet zátek
odpovídajícímu výhře, kterou si přejí získat, kontaktuje manažer (nebo jiná odpovědná osoba) gastro
zařízení e-mailem nebo telefonicky obchodního zástupce provozovatele, který převzal příslušnou
přihlášku, a informuje jej, kolik má nasbíraných zátek a jakou výhru požaduje.

Jednou uplatněné množství zátek již nemůže být započítáno v případě uplatnění dalšího nároku na
výhru, tedy pokud příslušné gastro zařízení uplatní nárok v souvislosti s určitým počtem nasbíraných
zátek, potom se jeho konto nasbíraných zátek anuluje a dané gastro zařízení může sice v soutěži
pokračovat, ale v tomto případě musí znovu nasbírat celý příslušný počet zátek, který je spojen
s nějakou výhrou (tj. pokud například gastro zařízení nasbírá 20 zátek, s nimiž je spojena základní
výhra, musí v případě, že bude požadovat nárok na výhru spojenou se 60-ti zátkami, nasbírat celých
60 zátek, tj. nikoli pouze dalších 40 ).
Pro vyloučení pochybností se rovněž stanoví, že s vyšším počtem nasbíraných zátek není spojen nárok
na výhru, která by příslušela k nižšímu počtu nasbíraných zátek, tedy bude vždy udělena jen cena
spojená s tímto vyšším počtem (tj. gastro zařízení, které nasbírá 60 zátek, bude mít nárok na výhru
spojenou jen s tímto počtem zátek, a nikoli na výhru, která se uděluje za 20 nasbíraných zátek).

Organizátor následně zajistí předání výhry tomu gastro zařízení, které má na výhru nárok, a to
nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém obchodní zástupce provozovatele ověřil nárok na výhru
a převzal od gastro zařízení příslušný počet zátek.

Výhrami v soutěži jsou věcné ceny a služby různého typu. Seznam výher v soutěži a počty zátek
nutných k zisku výher, je následující:
10 korků
USB ve tvaru sektového korku
Maxi deštník pro dvě osoby
Lahev Bohemia Sekt Prestige
Lahev Habánské sklepy premium
Kapesní nůž Victorinox Rally
Tričko Bohemia Sekt
15 korků
Dárkové balení Bohemia Sekt Prestige demi + 2 skleničky
Bezdrátová myš Logitech M185
20 korků
Exkurze do Bohemia Sektu pro 5 osob s degustací
Lahev LOUIS GIRARDOT BRUT

Sleva ve výši 400 Kč bez omezení celkové hodnoty nákupu na www.osobnivinoteka.cz
Solární dobíječka SC1200
25 korků
Bohemia Sekt opasek
Dárkový certifikát MALL.CZ v hodnotě 500 Kč
Bezdrátová náhlavní souprava Bluetooth pro mobilní telefony
Lahev Karpatské Brand Špeciál
30 korků
Poukázka do ND Praha v hodnotě 600 Kč
Poukázka do Cinestar
40 korků
Habánské sklepy Premium 6 lahví
Lahev Bohemia Sekt Prestige Limited edition 2004
Filtrační konvice Hyundai
Bezdrátová sluchátka Philips SHC 5100
60 korků
Bohemia Sekt Prestige 1998
Poukázka v hodnotě 1 200 Kč do sítě parfumérií FAnn
Dalekohled Celestron
Poukázka v hodnotě 1 200 Kč do sítě kadeřnických salónů Klier
90 korků
Lahev Bohemia Sekt Salmanazar
Kávovar Espresso Krups NESCAFÉ Dolce Gusto Pissolo KP 1009
Externí pevný disk WD Elements 1TB USB 3.0
120 korků
Hodinky CASIO LIN 168 8AVEF
Hodinky Lorus RRS47MX9

150 korků
Hodinky Samsung Galaxy Gear V 7000
Hodinky Garmin Forerunner 10
200 korků
Mobilní telefon Samsung Galaxy Trend Plus (S7580)
Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite (T1100)
250 korků
Tablet POINT OF VIEW Mobii Tegra 10.1“
Digitální kamera Sony HDR CX280E
333 korků
Notebook HP 255 G2
Herní konzole Microsoft Xbox 360

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nedostupnosti výher nahradit jakoukoliv výše uvedenou
výhru jinou výhrou stejné nebo obdobné hodnoty.

Obchodní zástupce provozovatele do 1 měsíce ode dne, ve kterém soutěžící nahlásí nasbírání
příslušného počtu zátek, s nímž je spojena výhra, převezme od soutěžícího nasbírané zátky Bohemia
Sekt Prestige.

Výhru v soutěži získají všichni účastníci soutěže, kteří splní všechny podmínky soutěže a podmínky
pro udělení výhry.
V případě, že je v rámci jedné přihlášky vyplněno více osob, bude předána výhra celému kolektivu.
Příslušný výherce některé ze shora uvedených cen nebo jakýkoliv člen vítězného kolektivu bude vždy
kontaktován pracovníky dodavatele výhry, a to prostřednictvím e-mailu případně prostřednictvím
telefonu (kontaktní údaje soutěžícího budou uvedeny v přihlášce), přičemž s ním bude sjednán
způsob předání ceny. V případě, že tato osoba bude nekontaktní po dobu delší než 5 pracovních dnů
nebo v případě, že ve sjednaný čas a na sjednaném místě nebude osoba oprávněná za výherce cenu
převzít, ztrácí výherce nárok na danou soutěžní cenu.

4. Další ustanovení a osobní údaje:

Účastí v soutěži vyjadřují soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazují se je plně dodržovat.
Organizátor soutěže není odpovědný za jakékoli případně způsobené škody účastníkům soutěže
v rámci realizace výher, tedy není odpovědný zejména za právní či faktické vady výrobků nebo služeb,
které tvoří tu kterou výhru, ani za jakékoli škody či újmy, které v souvislosti s užitím výhry vzniknou.
Účastníci soutěže výhry realizují a účastní se jich na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Na účast v této soutěži ani na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a účasti v této soutěži ani
vydání ceny se nelze domáhat soudní cestou. Výhry nebudou alternativně plněny v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže (včetně
změny výher) či soutěž odložit, přerušit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Provozovatel si vyhrazuje právo organizovat předávání kterékoliv ceny jako veřejnou akci a v rámci ní
pořizovat zvukové, obrazové anebo zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže (včetně osob, které
se soutěže účastní za účastníka soutěže) a jejich projevů osobní povahy, k čemuž soutěžící ve smyslu
§ 84 a § 85 občanského zákoníku udělují svůj výslovný souhlas.

Dále pak tyto osoby udělují provozovateli právo uveřejnit takto pořízené záznamy anebo dále uvést
(zveřejnit) jména a podobizny výherců (gastro zařízení a osob účastnících se soutěže za gastro
zařízení) v jakýchkoliv médiích (zejména pak zveřejnit je na internetu, včetně internetových stránek
provozovatele) a jakýmikoli technickými prostředky (zejména včetně propagačních a reklamních
materiálů provozovatele) v souvislosti s propagací soutěže a informováním veřejnosti o jejich
výsledcích a dále v reklamních a propagačních akcích navazujících na soutěž.
Stejně tak účastníci udělují svůj souhlas, aby s nimi (jejich relevantními zástupci) byl při předání výhry
proveden krátký zaznamenávaný rozhovor, zavazují se takový rozhovor poskytnout, a souhlasí s tím,
aby takový rozhovor byl zveřejněn způsoby shora uvedenými.

Rovněž tyto osoby souhlasí s tím, aby provozovatel pořídil obrazové záznamy (fotodokumentaci)
z konání zážitku (čerpání výhry). Všechny uvedené souhlasy se udělují na dobu 5 let od skončení
soutěže, přičemž provozovatel bude oprávněn pořízené záznamy případně dále zpracovávat, spojit je
s jinými díly či je do nich zařadit, dělit je na jednotlivé části či složky atp.

Osoby uvedené na přihlášce do soutěže svým podpisem přihlášky souhlasí se zařazením všech jimi
vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o., IČ: 453
58 711, se sídlem Starý Plzenec, Smetanova 220, PSČ 332 02, jakožto správce osobních údajů (dále
jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním pro účely realizace této soutěže, a dále také pro
marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím

elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10-ti let nebo do odvolání
souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva
dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo
na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se
s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27,
Praha 7. Organizátor se zavazuje dbát o to, aby účastníci soutěže v souvislosti se zpracováním jejich
osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření,
která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích
osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím.
Shora uvedeným není nijak dotčeno oprávnění provozovatele zveřejnit jména a podobizny a další
záznamy výherců v souladu s těmito pravidly.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, organizátora a všech spolupracujících
agentur, společností a osob jim blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je
zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá
jednání, kroky, postupy anebo oprávnění organizátora, je organizátor oprávněn k jejich realizaci
pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže.

Úplná pravidla jsou k dispozici na webových stránkách soutěže http://www.bohemiasekt.cz/prestigesoutez/ .

