
Pravidla soutěže „Vyhraj gril Weber nebo pivo se Staropramenem!“ 
 
Pořadatel soutěže: 
Společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem: Praha 5, Nádražní 84, IČ: 24240711, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 
(dále jen „pořadatel“) 
 
Název soutěže: 
Vyhraj gril Weber nebo pivo se Staropramenem 
 
Místo konání soutěže: 
Soutěž probíhá na území ČR prostřednictvím sms zasílaných na telefonní číslo 900 11. Úplná 
pravidla soutěže jsou uveřejněna na webové stránce www.staropramen.cz/soutez 
 
Organizátor a zpracovatel soutěže: 
Společnost ritual communication s. r. o., se sídlem Poděbrady, Palackého 75/III, 290 01, 
IČ: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
94455 (dále jen „organizátor“) 

 
 
Trvání soutěže: 
Soutěž trvá od 1. 5. 2018, 00:01 hod. do 31. 5. 2018, 23:59 hod. 
 
Infolinka soutěže 
296 363 199 (podpora v pracovní dny 9-17 hod) 
 
Podmínky účasti v soutěži: 
Tato soutěž je určena všem fyzickým osobám plně svéprávným s doručovací adresou na 
území České republiky, starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, organizátora a 
osob jim blízkých – tyto osoby jsou zcela ze soutěže vyloučeny. Za osoby blízké se pro účely 
této soutěže považují osoby ve smyslu § 22 občanského zákoníku. Ze soutěže jsou vyloučeni 
ti nakupující, kteří nakupují zboží k obchodním (podnikatelským) účelům. Ze soutěže budou 
dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži. V případě, že 
některá z těchto výše uvedených vyloučených osob se stane výhercem v soutěži, ztrácí nárok 
na výhru a výhra nebude předána. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s těmito pravidly, 
včetně dobrovolného poskytnutí osobních údajů, jak je uvedeno dále v těchto pravidlech, a 
dále nákup zboží a jeho doložení. 
 
Pravidla soutěže: 
Soutěžící se platně účastní soutěže, pokud si během doby trvání soutěže v 

maloobchodních prodejnách na území České republiky koupí v rámci jednoho nákupu (jedna 

účtenka) 6 libovolných 0,5l plechovek Staropramen, zašle soutěžní sms ve tvaru 

STAROPRAMENmezeraKÓD na číslo 900 11 a uchová účtenku z nákupu obsahující platné 

datum, čas, kód, názvy a ceny nakoupených položek. V případě, že účtenka tyto povinné 

informace neobsahuje, soutěžící je ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. V případě 

výhry bude potřebné doložit všechny účtenky, se kterými soutěžící vstoupil do soutěže. 

http://www.staropramen.cz/soutez


Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, vždy s unikátní účtenkou splňující pravidla 

soutěže. Soutěžící se účastní soutěže v den odeslání sms v platném tvaru, bez ohledu na den 

nákupu produktů. Nákup však musí být uskutečněn v období trvání soutěže před odesláním 

soutěžní SMS (viz datum a čas na účtence). 

 
Příklad sms: V případě, že kód na účtence bude 01951702270158051, pošle soutěžící sms ve 
tvaru: STAROPRAMEN 01951702270158051. Cena soutěžní SMS je dána dle tarifu soutěžícího.  
 
Kódem se rozumí identifikační číslo účtenky nebo také číslo dokladu. Pokud na účtence 
není jasně dohledatelný identifikační kód, použijte prosím prvních 8 číslic z kódu FIK, který 
je na každé účtence. Viz ukázky účtenek níže.  
 
Ukázky účtenek:  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ukázka využití kódu FIK: 

 
 
Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník akce dobrovolně svůj výslovný 
souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný a dobrovolný souhlas pořadateli se 
zpracováním svých osobních údajů ve smyslu těchto pravidel. 
 
Výhercem výhry Gril Weber se stává každý, kdo splní následující podmínky: 
1. Nakoupí v době trvání soutěže na jednu účtenku minimálně 6 libovolných 0,5l plechovek 
Staropramen a uchová účtenku z nákupu obsahující platné datum, kód, názvy a ceny 
nakoupených položek. 
 
2. Zašle soutěžní SMS ve tvaru STAROPRAMENmezeraKÓD na číslo 900 11. Každý soutěžní 
nákup opravňuje k odeslání pouze jedné soutěžní SMS. Opakovaná účast v soutěži je 
možná, ale musí být podložena dalším soutěžním nákupem (nákup 6 x 0,5l plechovek 
Staropramen na jedné účtence). 
 



3. Ze všech platných soutěžních SMS, které dorazily do SMS systému v daný soutěžní den, 
budou vylosovány výherní SMS. 
 
4. Odesílatelé výherních SMS obdrží informaci o výhře do 48 hodin od odeslání soutěžní sms, 
a to prostřednictvím SMS ve tvaru: “ „Gratulujeme, vyhravate gril Weber! Poslete svou adresu, 
tel. cislo a sken uctenky, se kterou jste se zucastnil/a souteze na soutez@ritualni.cz. 

www.staropramen.cz/soutez“ 
 
5. Výherce zašle do 1 týdne od obdržení informace o výhře na email soutez@ritualni.cz scan 
platné účtenky z nákupu 6 plechovek Staropramen, se kterou vyhrál. Email dále musí 
obsahovat: jméno, příjmení, úplnou adresu pro doručení výhry, e-mail, tel. číslo. Dále je 
soutěžící povinen zaslat scan občanského průkazu s viditelnými údaji o věku soutěžícího, aby 
došlo k ověření, že je soutěžícímu více jak 18 let. Soutěžící může být také vyzván k doložení 
všech účtenek, se kterými se soutěžící účastnil soutěže. 
 
 
Výhercem 6 plechovek piv Staropramen se stává každý, kdo splní následující podmínky: 
1. Nakoupí v době trvání soutěže na jednu účtenku minimálně 6 libovolných 0,5l plechovek 
Staropramen a uchová účtenku z nákupu obsahující platné datum, kód, názvy a ceny 
nakoupených položek. 
 
2. Výherce zašle soutěžní SMS ve tvaru STAROPRAMENmezeraKÓD na číslo 900 11. Každý 
soutěžní nákup opravňuje k odeslání pouze jedné soutěžní SMS.  Opakovaná účast 
v soutěži je možná, ale musí být podložena dalším soutěžním nákupem (nákup 6 x 0,5l 
plechovek Staropramen na jedné účtence). 
 
3. Za všech platných soutěžních SMS, které dorazily do SMS systému v daný soutěžní den, 
budou vylosovány výherní SMS. 
 
4. Odesílatelé výherních SMS obdrží informaci o výhře do 48 hodin od odeslání soutěžní sms, 
a to prostřednictvím SMS ve tvaru:  „Gratulujeme, vyhravate baleni 6 piv Staropramen! Poslete 
svou adresu, tel. cislo a sken uctenky, se kterou jste se zucastnil/a souteze na soutez@ritualni.cz. 

www.staropramen.cz/soutez“ 
 
5. Výherce zašle do 1 týdne od obdržení informace o výhře na email soutez@ritualni.cz scan 
platné účtenky z nákupu 6 plechovek Staropramen, se kterou vyhrál. Email dále musí 
obsahovat: jméno, příjmení, úplnou adresu pro doručení výhry, e-mail, tel. číslo. Dále je 
soutěžící povinen zaslat scan občanského průkazu s viditelnými údaji o věku soutěžícího, aby 
došlo k ověření, že je soutěžícímu více jak 18 let. Soutěžící může být také vyzván k doložení 
všech účtenek, se kterými se soutěžící účastnil soutěže.  
 
 
 
Losování výherců: 
Po skončení každého soutěžního dne (celkem 31 soutěžních dnů) proběhne losování výherců 
ze všech platných SMS, které během daného soutěžního dne dorazily do SMS systému. Každý 
den bude vylosováno 20 výherců, z toho 2 výherci grilů Weber a 18 výherců balení piv 
Staropramen.   
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Výhry a vyhlášení vítězů: 
 
Hlavní výhra - Gril Weber 

Hlavní výhrou je gril Weber Master Touch 57 v černé barvě. Každý soutěžící může získat jen 

jednu hlavní výhru. Soutěžícím se myslí osoba nakládající s jedním telefonním číslem, které 

tuto osobu jednoznačně identifikuje. Celkem je v soutěži maximálně 62 grilů Weber. V 

případě, že do systému nebude v průběhu soutěže doručen dostatečný počet platných SMS 

nebo vylosovaný výherce nesplní pravidla soutěže, nepředaná výhra propadá pořadateli. 

Výherce nemá možnost výběru barevného provedení výhry. Vyobrazení výher je ilustrativní.  

 
Další výhra - balení piv Staropramen 
Další možnou výhrou je balení 6 x 0,5l piv Staropramen Jedenáctka (plechovky). Celkem je v 

soutěži maximálně 558 balení piv Staropramen. V případě, že do systému nebude v průběhu 

soutěže doručen dostatečný počet platných SMS nebo vylosovaný výherce nesplní pravidla 

soutěže, nepředaná výhra propadá pořadateli. Výherce nemá možnost výběru složení piv, 

které tvoří výhru. Vyobrazení výher je ilustrativní.  

 
 
Výhra bude odeslána na doručenou adresu výherců nejpozději do 14 dnů od ukončení 
soutěže. Pokud výherce svoji adresu nedodá ve stanoveném termínu nebo ji dodá 
nekompletní, bude ze soutěže vyřazen a ztrácí nárok na výhru. Výhry jsou doručovány 
adresátům pouze na území České republiky. Soutěž končí 31. 5. 2018 ve 23:59 hod. Výherci 
budou o výhře informováni prostřednictvím SMS do 48 hodin od odeslání soutěžní SMS. 
 
Organizátor vyhlašuje, že v průběhu trvání spotřebitelské soutěže Vyhraj gril weber nebo 
pivo se Staropramenem poskytne 20 výher denně. Během 31 dnů trvání soutěže bude 
maximálně rozdáno 620 výher, z toho 62 grilů Weber a 558 balení piv Staropramen. 
Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok 
na jinou výhru od pořadatele než uvedené výše či na jiné protiplnění. Pořadatel ani 
organizátor neodpovídají za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání 
doručovateli zásilky. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
 
 

1. Soutěžící vyplněním a odesláním soutěžní SMS dává pořadateli soutěže, jakožto správci 
osobních údajů, v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (dále jen „zákon“) a 
evropským nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„GDPR“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v podobě telefonního čísla za účelem 
vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců, a to na dobu nezbytně nutnou pro 
vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců. V případě výhry dává soutěžící souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová 
adresa a telefonní číslo na dobu nezbytně nutnou pro vypořádání výher v soutěži a souhlasí s 
uvedením svého jména a příjmení na stránkách soutěže a neúplné adresy bydliště (obec) ve 
sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 3 let. Soutěžící 



zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše 
uvedeným zpracovávány i prostřednictvím organizátora soutěže (zpracovatel) a společnosti 
Advanced Telecom Services, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČO: 
27635007, která se podílí na technickém zajištění soutěže. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Soutěžící je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich 

změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámí pořadateli nebo organizátorovi. Účastník 
má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, 
a dále má práva zejména dle § 11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR, tj. zejména právo 
přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich 
likvidaci. Jestliže účastník zjistí nebo se bude domnívat, že pořadatel provádí zpracování 
osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení a požádat, aby 
pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako 
oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li pořadatel této 
žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na 
tento úřad se však může účastník obrátit přímo. 
 

2. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení pořadateli 
a má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím 
převzetím. 
 

3. V případě výhry soutěžící dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského 
zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových 
i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených 
pořadatelem nebo organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry 
(dále jen „snímek“) pro komerční a propagační účely na všech komunikačních médiích bez 
ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s 
jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje 
pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento 
souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením 
poskytne. 
 

4. Soutěžící potvrzuje, že poskytl své vlastní osobní údaje, a dále, že splňuje podmínky účasti 
v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Případné porušení pravidel může mít za 
následek vyloučení soutěžícího ze soutěže. Zasláním soutěžní SMS vyjadřuje soutěžící souhlas 
s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů. 
 

5. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz 
webové stránky www.staropramen.cz/soutez nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů 
zajišťujících elektronickou komunikaci. 
 

6. Tato pravidla jsou platná a účinná od 30. 4. 2018. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze 
formou písemných dodatků k tomuto dokumentu zveřejněných shodným způsobem jako 
tento dokument. 
 
 

 
Další důležité podmínky soutěže: 
Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v 

http://www.staropramen.cz/soutez


průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné 
aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.staropramen.cz/soutez.  
 
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit 
v penězích. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou 
obdobného typu. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za vady grilů, pro 
případné reklamace je třeba kontaktovat přímo výrobce. 
 
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly 
soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že daná osoba se i přes výše 
uvedené stala výhercem, např. pokud zašle za jednu soutěžní účtenku více než jednu sms, 
nemá nárok na výhru. 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování 
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. zaslání více sms k jedné soutěžní 
účtence). Nesplní-li výherce stanovené podmínky, či bude jednat v rozporu s pravidly, ztrácí 
nárok na výhru. V takových případech bude výhra postoupena dalšímu účastníkovi v pořadí, 
který bude nejblíže šťastné chvilce. 
 
Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. 
Pořadatel neodpovídá za nedoručení sms do sms centra, uvedení nesprávných či 
nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či 
technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v 
souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních 
operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány 
pouze sms zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). Sms 
zaslané přes jakékoli internetové sms brány, sms zprávy z pevných telefonních linek či jiná 
aplikační rozhraní nebudou přijímány. Sms nesplňující podmínky formátu uvedené pro 
každý jednotlivý případy těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s 
pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo. 
O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. 
 
O veškerých otázkách souvisejících s touto soutěží rozhoduje s konečnou platností pořadatel.  
 
 

V Praze dne 30. 4. 2018 

 

Aktualizace pravidel dne 11. 5. 2018 

http://www.staropramen.cz/soutez

