
Úplná pravidla soutěže v rámci akce 
RADEGAST DEN 2022 

 
I. Pořadatel a organizátor soutěže 

 
1. Pořadatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, 

Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 45357366, DIČ: CZ 45357366, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále také jako 

„pořadatel“). 
 

2. Organizátorem soutěže je společnost ArtProm s.r.o., se sídlem Sokolovská 626/104a, Praha 
8, IČ: 24174505, DIČ: CZ24174505 (dále jen „organizátor“). 

 
II. Termín trvání soutěže a místo konání soutěže 

 
Soutěž bude probíhat v období od 1.4. 2022 00:00:01 hodin do 27.8.2022 23:59:59 hodin 

včetně (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání 
soutěže“). 

Časově je průběh hry rozdělen do pěti kol neboli měsíčního slosování o ceny a to takto: 
1. kolo: od 1. 4. 2022 00:00:01 hodin do 27.4 2021 23:59:59 hodin včetně 

2. kolo: od 28.4. 2022 00:00:01 hodin do 27. 5. 2022 23:59:59 hodin včetně 
3. kolo: od 28. 5. 2022 00:00:01 hodin do 27.6. 2022 23:59:59 hodin včetně 
4. kolo: od 28.6. 2022 00:00:01 hodin do 27.7.2022 23:59:59 hodin včetně 
5. kolo: od 28.7.2022 00:00:01 hodin do 27.8.2022 23:59:59 hodin včetně 

 
III. Soutěžní výhry 

 
Do soutěže je vloženo celkem 35 soutěžních výher. 

Každý měsíc je z prodaných vstupenek vylosováno 6 výherců cen („soutěžních výher“) a 1 
výherce speciální ceny („soutěžní výhry“) pro daný měsíc. 

 
Soutěžní výhry jsou  pro každé měsíční slosování specifikovány následovně: 

1x voucher do Radegastovny v hodnotě 1000 Kč 
1x roční zásoba piva Radegast dle vlastního výběru 

1x dárek od Radegasta (kšiltovka, plátěná taška nebo tričko dle vlastního výběru) 
1x krýgl s vlastním vygravírovaným textem 
2x prohlídka pivovaru Radegast pro 2 osoby 

 
Speciální soutěžní výhry jsou odhalovány postupně v průběhu soutěže. 

 
IV. Účastník soutěže 

 
1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel, starší 18 let, která má 

doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále 
také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). 

2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele a organizátora 
a všech spolupracujících subjektů na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V 
případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá. 

 



V. Princip a podmínky soutěže 
 

1. Účast ve slosování o soutěžní výhry je podmíněna jednorázovým nákupem vstupenky na 
akci Radegast den 2022, která se uskuteční 27.8.2022 v Nošovicích (dále jen „soutěžní 

nákup“). 
2. Za soutěžní nákup obdrží účastník od prodejce daňový doklad, resp. vstupenku, 

prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen „soutěžní vstupenka“). 
4. Nákupem vstupenky vstupuje soutěžící do soutěže a vyjadřuje tím souhlas s jejími pravidly 

a zavazuje se je dodržovat. Každý účastník je povinen uvést při komunikaci pravdivé a 
validní (platné) údaje, v opačném případě bude účastník ze soutěže vyloučen. 

5. Originál soutěžní vstupenky je vždy nutné uschovat pro její následné předložení pořadateli 
nebo organizátorovi. 

6. V případě následného nepředložení soutěžních vstupenek v požadované lhůtě do 3 
kalendářních dní se soutěžící nestává výhercem. 

7. Do výherního slosování vstupují všechny vstupenky zakoupené do jednoho dne před 
termínem konkrétního slosování, a to včetně. 

V rámci celé soutěže však může jeden účastník vyhrát pouze jednu soutěžní výhru. 
 

VI. Vyhodnocení soutěže, předání výher 
 

1. Určení výherců 
Výherci budou určeni na základě výherního slosování, které proběhne vždy 27. den v měsíci 

od dubna do srpna 2022. Výherci budou vybráni náhodným výběrem (losováním). 
2. Z každého losování bude učiněn písemný zápis a seznam výherců bude zveřejněn 
nejpozději do 10 pracovních dnů od ukončení soutěžního kola a soutěže samotné na 

internetových 
stránkách www.radegastden.cz a na facebook profilu https://www.facebook.com/radegastCZ/. 
3. Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 5 pracovních dnů od losování emailem, 

který byl uvedený při nákupu vstupenky. Pokud výherce nezareaguje do 2 pracovních dní, 
může Organizátor provést losování náhradního výherce. Pokud by ani náhradní výherce 

následně nezareagoval během následných 2 pracovních dní na výzvu k předání výhry, bude 
příslušná výhra postoupena do dalšího týdenního kola. 

4. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni. 
5. Předání či doručení výher bude s výherci následně domluveno prostřednictvím emailové 

komunikace. 
6. Předání výher se uskuteční nejpozději do 30 dní ode dne ukončení soutěže. 

7. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost 
za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. 
Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s 

užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. 
8. Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení 

vyplývá. 
 

VII. Ochrana osobních údajů 
 

1. Zpracování osobních údajů, Informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 
GDPR. 

2. Pořadatel, jako správce osobních údajů, a organizátor, jako zpracovatel, zpracovávají 
osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu emailu Soutěžících v souladu s nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 



osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES. 

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů soutěžících je jejich souhlas, který 
účastnící poskytují v rámci nákupu vstupenky na akci Radegast den 2022. 

4. Osobní údaje soutěžících budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a 
vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly 

dodržení pravidel, předání a realizace výher. 
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící coby subjekt údajů kdykoliv 

odvolat, a to na e-mailové adrese info@artprom.cz 
6. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem 

automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám nebo předávány do třetích 
zemí. 

7. Soutěžící má právo požadovat od pořadatele coby správce přístup ke svým osobním 
údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, případně vznést námitku proti 

zpracování, má právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správce za podmínek a v 
souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

8. Pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními 
předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové 
adrese info@artprom.cz. Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel 

neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 

9. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektů údajů do třetí země, mezinárodní 
organizaci nebo jiným než výše uvedeným osobám. 

10. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele, 
a to na e-mailové adrese info@artprom.cz 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. V termínu konání soutěže (výherních slosování) funguje soutěžní email info@artprom.cz 

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, kdykoli měnit a upravit pravidla této soutěže, 
případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo změnit dobu trvání soutěže. V případě, že 

dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně. Změny pravidel soutěže 
jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění zadavatelem soutěže na adrese www.radegastden.cz 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly 
soutěže nebudou do soutěže (výherních slosování) zařazeny. Pořadatel si dále vyhrazuje právo 

vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání 
podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel má právo 
výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 

4. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nefunkčnost soutěžního webu či za jakékoliv 
problémy s mailovou komunikací s výherci. Pořadatel nenese odpovědnost za případné 

nedoručení výher či doručení poškozených výher z důvodů spočívajících na straně třetích 
stran. 

5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo, 
nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit 

podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být 
výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 



6. Pravidla soutěže mohou být komunikována i v různých zkrácených verzích na 
propagačních materiálech. V případě rozporu textace těchto úplných pravidel a zkrácených 

verzí jsou závazná tato úplná pravidla na www.radegastden.cz 
 

V Nošovicích, dne 1.4.2022 


