
Úplná pravidla 14. ročníku soutěže „O nejkrásnější vánoční perníček“  

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel 14. ročníku soutěže „O nejkrásnější vánoční 

perníček“ (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje 

pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků 

k tomuto dokumentu. Tento dokument je umístěn k prostudování v recepci Pivovarského muzea a 

na webových stránkách www.prazdrojvisit.cz.  

1. Provozovatel soutěže  

Provozovatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, 301 00 

Plzeň, IČ: 45357366, DIČ: CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Plzni oddíl B, vložka 227 (dále „Provozovatel“).  

2. Termín a místo konání soutěže  

Soutěž probíhá v prostorách Pivovarského muzea v Plzni, Veleslavínova 6, v termínu od 25. 11. 2017 

10:00 hodin do 19. 12. 2017 12:00 hodin.  

3. Název a podstata soutěže  

Název soutěže je „O nejkrásnější vánoční perníček“. Podstatou soutěže je přinést a přihlásit 

vlastnoručně upečený a ozdobený vánoční perníček na recepci Pivovarského muzea v Plzni, 

Veleslavínově ulici 6.  

4. Podmínky účasti v soutěži  

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která:  

• Přinese a přihlásí vlastnoručně upečený a ozdobený perníček na recepci Pivovarského muzea v 

Plzni, Veleslavínově ulici 6.  

• Na recepci Pivovarského muzea v Plzni, Veleslavínově ulici 6 soutěžící uvede celé jméno, kategorii, 

do které je perníček přihlašován a kontaktní údaje (telefon, email).  

• Každý soutěžní perníček bude označen pořadovým číslem a bude vystaven v prostorách 

Pivovarského muzea v Plzni do 5. 1. 2018.  

• Přihlásit perníček lze do kategorií: „Tradiční perníček“, „Dětský perníček“, „Perníkový model s 

pivovarskou tématikou“, „Speciální cena poroty“. 

• Každý soutěžící může přihlásit do každé kategorie maximálně jeden perníček. Do soutěže budou 

zařazeny pouze perníčky soutěžícího, které byly v termínu od 25. 11. 2017 10:00 hodin do 19. 12. 

2017 12:00 hodin přineseny a přihlášeny do soutěže na recepci Pivovarského muzea v Plzni, 

Veleslavínově ulici 6. Perníčky přinesené před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení nebudou do 

soutěže zařazeny.  

 

 



5. Vyhodnocení soutěže a určení výherců  

Vyhodnocení soutěže proběhne dne 19. 12. 2017. Hodnotit bude odborná porota. Provozovatel 

soutěže se zavazuje sestavit pětičlennou nezávislou porotu k vyhodnocení soutěže. Každý z členů 

poroty má 1 hlas. Porota bude posuzovat perníčky přihlášené do soutěže podle jejich kreativity, 

krásy, zaujetí a originality. Porota dle svého hodnocení vybere v každé kategorii první tři místa, 

které obdrží výhru. Účastníci soutěže se sejdou dne 19. 12. 2017 v 17:00 v prostorách 

Pivovarského muzea, kde dojde ke slavnostnímu vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů v 

kategoriích zmíněných výše.  

6. Vyhlášení výherců a předání výher  

Jména výherců budou vyhlášena 19. 12. 2017 v 17:00 v prostorách Pivovarského muzea při 

slavnostním vyhodnocení soutěže v daných kategoriích výše. Výhry budou výhercům předány 

osobně při slavnostním vyhodnocení soutěže. Při neúčasti výherce na vyhodnocení soutěže 

výherní ceny propadají ve prospěch provozovatele soutěže. Za výhru nelze obdržet finanční 

náhradu.  

7.  Zpracování osobních údajů  

Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že provozovatel je oprávněn 

užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi 

uvedené jméno, příjmení a město bydliště v médiích (včetně internetu), v propagačních a 

reklamních materiálech provozovatele souvisejících s touto soutěží nebo jeho výrobky s tím, že 

mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 

účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Soutěžící souhlasí se zpracováním 

všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „údaje") provozovatelem jakožto správcem, pro 

účely realizace a vyhodnocení této soutěže. Souhlas soutěžícího je poskytován na dobu 6 měsíců. 

Ke zpracování bude docházet manuálně. Jiným subjektům nebudou osobní údaje soutěžícího 

zpřístupněny. Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. 

zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese 

provozovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo žádat vysvětlení, právo 

na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů nebo jejich likvidaci v 

případě zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a 

osobního života nebo v rozporu se zákonem atd. V případě pochybností o dodržování práv 

správcem se může na provozovatele obrátit se žádostí o vysvětlení.  

8. Společná ustanovení  

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně 

dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či 

částečně, splňovat stanovené podmínky soutěže, anebo které odevzdali soutěžící nesplňující 

podmínky účasti v soutěži. Rozhodnutí provozovatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv 

odvolání ze strany soutěžícího. Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, jejichž údaje budou 

vyplněné v rozporu s těmito pravidly soutěže nebo budou obsahovat nepravdivé údaje. Soutěžící 

nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do 

soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes uvedená pravidla stal výhercem v 



soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra mu 

nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá ani v případě, že provozovatel 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. K účastníkům 

vyloučeným ze soutěže se při určování pořadí pro stanovení výherců nepřihlíží. Bude-li výhra 

předána osobě, která měla být ze soutěže vyloučena nebo nesplňovala podmínky účasti v ní, je 

tato osoba povinna výhru provozovateli vrátit. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 

odvolání. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v 

souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher je vyloučena. Provozovatel soutěže si ve 

výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit.  

Provozovatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení 

soutěže, v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových 

stránkách soutěže na www.prazdrojvisit.cz. 


