Pravidla soutěže “ Mrzne, až šumí“
Doba trvání soutěže: od 03. 12. 2018 do 28. 02. 2019.

Místo konání soutěže: Česká republika
1. Pořadatel a organizátor soutěže:
Pořadatelem soutěže jsou Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
IČ: 45475148,
se sídlem Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice
družstvo zapsané v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2275
(dále jen „pořadatel“)
Organizátorem soutěže je PROMO PLANET, s.r.o.
IČ: 27718409
se sídlem: Cornovova 904/52, Černovice, 618 00 Brno
společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54266 (dále jen
„organizátor“)
2. Termín konání soutěže:
Soutěž probíhá od 03. 12. 2018 (10:00:00 hod.) do 28. 02. 2019 (22:00:00 hod.) (dále jen „doba konání
soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových
stránek www.templarske-sklepy.cz/soutez-mrzne-az-sumi (dále jen „soutěžní web“).
3. Účastníci soutěže:
Účastníkem soutěže se může stát pouze svéprávná fyzická osoba, spotřebitel, starší 18 let, s trvalým
bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“
nebo „soutěžící“), který splní podmínky soutěže dle těchto pravidel.
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi a pořadateli,
jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké.
Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže
zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých
informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá
pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít
k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen rovněž v případě, že organizátor
či pořadatel 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.
Výherci soutěže budou vybráni způsobem uvedeným v bodě č. 6 pravidel.
Nezávazná doporučení pořadatele a organizátora: Pijte zodpovědně! Doporučuje se sdružená
konzumace soutěžních výrobků.
4. Výhry v soutěži:
Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
a) Hlavní výhra
Hlavní výhrou je jednorázový poukaz (dále jen „poukaz“) na „Lyžařský zájezd do Alp pro dvě osoby“
(dále jen „hlavní výhra“), vystavený cestovní kanceláři FRESCO TRAVEL s.r.o., třída Kpt. Jaroše 26,
602 00 Brno, IČO: 26241978.
Podmínky získání hlavní výhry (lyžařského zájezdu do Alp):
Hlavní výhra obsahuje jeden poukaz na zájezd do jedné ze zemí Rakousko nebo Itálie (dále také
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„destinace zájezdu“) pro dvě osoby v možném rozsahu 4 až 8denního zájezdu s ubytováním na 3 až 7
nocí pro dvě osoby v hotelu a se stravou formou snídaně pro 2 osoby.
Destinace zájezdu a termín zájezdu se stanovuje dohodou mezi výhercem a organizátorem z výběru
termínů navržených organizátorem. Výherce bere na vědomí, že jím preferovaný termín odjezdu
a příjezdu může být z kapacitních důvodů vyprodán a bude nutné, aby byl odjezd a příjezd uskutečněn
v náhradním termínu.
Hlavní výhra, tj. zájezd zahrnuje autobusovou přepravu do místa pobytu v Itálii nebo Rakouska a zpět
pro dvě osoby (autobusová doprava platí pouze pro výherce a určený doprovod). Po závazném
objednání termínu zájezdu nelze termín, vybraný hotel ani jména cestujících měnit. Organizátor
doporučuje sjednání cestovního pojištění. „Hlavní výhra“ je přenosná (pouze však před závazným
objednáním).
Podmínky a využití výhry se řídí podmínkami pořádající cestovní kanceláře. Zájezd musí být závazně
objednán do 31. 10. 2019. Zájezd musí být uskutečněn nejpozději do (vč. návratu) 29. 02. 2020.
Čas odjezdu a příjezdu autobusu je stanoven cestovní kanceláří dle podmínek zájezdu. Výherce
je povinen na výzvu sdělit jméno, příjmení, datum narození, adresu a další potřebné údaje osoby, kterou
zvolil jako svůj doprovod (dále jen „doprovod“).
Pokud bude doprovodem výherce, nebo doprovodem osoby, které výherce výhru daroval, osoba mladší
18 let s místem trvalého pobytu a doručovací adresou na území České republiky, odpovídá výherce
(popř. obdarovaná osoba) za chování této osoby po celou dobu zájezdu. Výherce je povinen oznámit
jméno, příjmení a adresu této osoby dle pokynů organizátora. Zároveň se v takovém případě musí jednat
o osobu, jíž je výherce zákonným zástupcem, nebo musí předložit na výzvu písemný souhlas zákonného
zástupce druhého účastníka zájezdu s jeho účastí na zájezdu. Podpis zákonného zástupce
na předmětném souhlasu musí být úředně ověřen. Výherce odpovídá za zdravotní stav svůj a osob,
které ho případně budou doprovázet, a bere na sebe veškerou odpovědnost spojenou s cestou
do zahraničí. Organizátor ani pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy
účastníka či jeho doprovodu vzniklé v místě realizace výhry. Pořadatel ani organizátor nepřebírá
jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či jeho doprovodem
nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce
zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny pořadatele, příp. organizátora
či cestovní kanceláře a pověřených osob. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení
pokynů může být ze soutěže či zájezdu bez dalšího vyloučen.
Celková nominální hodnota „Hlavní výhry“ je 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) vč. DPH.
Není-li nominální hodnota „Hlavní výhry“ využita v plném rozsahu, zbytek nominální hodnoty nevyužité
části propadá bez náhrady.
Počet „Hlavních výher“ do soutěže vložených je 1 ks (do skončení doby konání soutěže).
Nárok na „Hlavní výhru“ lze uplatnit nejpozději do 31. 03. 2019 do 23:59 hod.; po uvedeném datu
odpovídající oprávnění k „Hlavní výhře“ bez náhrady zaniká viz čl. 6 a), vi).
Hlavní výhra (zájezd) zahrnuje:
Autobusovou dopravu pro dvě osoby z České republiky do místa pobytu v Itálii nebo Rakousku a zpět,
s odjezdem a příjezdem dle aktuální nabídky volných míst (místo odjezdu je stanovené pořádající
cestovní kanceláří dle kapacit cestovní kanceláře), ubytování na 3 až 7 nocí v hotelu se stravou formou
snídaně.
Hlavní výhra (zájezd) nezahrnuje:
Příplatek za jednolůžkový pokoj, dopravu na místo odjezdu a následně dopravu z místa příjezdu
autobusu, cestovní a jiné pojištění, ostatní stravu vyjma snídaně, skipas, vstupné na místa prohlídek,
ostatní náklady spojené s cestou si výherce a jeho doprovod hradí sám.
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b) Vedlejší výhra
Jednu „Vedlejší výhru“ tvoří dárková sada (dále také jen „sada“) sestávající ze třech jakostních šumivých
vín řady Saint Croix Sekt Charmat z produkce Templářských sklepů Čejkovice.
Konkrétně jedna sada sestává z: 1 ks Saint Croix Sekt BRUT CHARMAT 0,75 l (v ceně 114,- Kč/ks vč.
DPH), 1 ks Saint Croix Sekt DEMI SEC CHARMAT 0,75 l (v ceně 114,- Kč/ks vč. DPH) a 1 ks Saint Croix
Sekt DEMI ROSÉ CHARMAT 0,75 l (v ceně 114,- Kč/ks vč. DPH).
Celková nominální hodnota jedné „Vedlejší výhry“ je 342,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva korun českých)
vč. DPH.
Počet „Vedlejších výher“ do soutěže vložených je 13 ks sad po třech láhvích (do skončení doby konání
soutěže).
Nárok na „Vedlejší výhru“ lze uplatnit do 4 pracovních dnů od data vylosování – viz bod 6) odst. b) čl.
xi); po uvedeném datu odpovídající oprávnění k „Vedlejší výhře“ bez náhrady zaniká.
„Vedlejší výhra“ je nepřenosná.
c) Výhra pro každého
„Výhra pro každého“ je ve formě elektronického poukazu na jednu vstupenku zdarma pro jednu osobu
na „Prohlídku historických Templářských sklepů ze 13. století“ (dále jen „Výhra pro každého“).
Konkrétně se jedná o „Vstupné na prohlídku s degustací“ na prohlídku historického sklepení
Templářských sklepů Čejkovice pro jednu osobu, viz blíže „Vstupné“ na www.templarskesklepy.cz/prohlidka-templarskych-sklepu.
Historické sklepení se nachází na adrese Na Bařinách 945, 696 15 Čejkovice.
Celková nominální hodnota jednoho vstupu je 150,- Kč (slovy: sto padesát korun českých) vč. DPH.
Počet „Výher pro každého“ do soutěže vložených není limitovaný (do skončení doby konání soutěže).
Elektronický poukaz (tj. „Výhra pro každého“) je platný do 31. 08. 2019, výhru tedy lze uplatnit nejdéle
do 31. 08. 2019 včetně; po uvedeném datu odpovídající oprávnění k prohlídce historických
Templářských sklepů Čejkovice bez náhrady zaniká.
„Výhra pro každého“ je nepřenosná“.
d) Speciální výhra
Jedna „Speciální výhra“ je tvořená jednou láhví tichého vína, konkrétně se jedná o Zweigeltrebe Rosé,
jakostní tiché víno, polosuché či suché, 0,75 l z řady Varietal Collection.
Celková nominální hodnota jedné „Speciální výhry“ je 95,- Kč (slovy: devadesát pět korun českých)
vč. DPH.
Počet „Speciálních výher“ do soutěže vložených je celkem 5 ks (do skončení doby konání soutěže).
Nárok na „Speciální výhru“ lze uplatnit do 5 pracovních dní včetně, a to od oznámení výherců „Speciální
výhry“ na sociálních mediích společnosti Templářské sklepy Čejkovice. Po uvedeném datu odpovídající
oprávnění ke „Speciální výhře“ bez náhrady zaniká.
„Speciální výhra“ je nepřenosná.
5. Účast v soutěži:
A) Pro účast v soutěži o ceny „Hlavní výhra, Vedlejší výhra a Výhra pro každého“ musí soutěžící splnit
veškeré podmínky těchto pravidel a zejména:
i.
zakoupit v libovolném obchodě v místě konání soutěže, tedy v libovolném obchodě na území
České republiky, alespoň jednu láhev jakéhokoliv tichého nebo šumivého vína (dále jen
„soutěžní nákup“) z produkce pořadatele soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“), přičemž
soutěžní nákup musí soutěžící kdykoliv na vyzvání doložit účtenkou. Účtenkou se rozumí tištěný
originální daňový nebo zjednodušený daňový doklad, účtenka nesmí být psána rukou a musí
obsahovat čas a datum nákupu. Účtenku je povinen soutěžící si uschovat po celou dobu konání
soutěže do doby čerpání výhry;
ii.
provést registraci, a to tak, že v době konání soutěže na soutěžním webu v registračním
formuláři správně a úplně vyplní následující údaje:
datum nákupu,
čas nákupu,
jméno, příjmení,
město,
odpověď na soutěžní otázku,
e-mail,
telefonní číslo.
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Vyplněním elektronického soutěžního registračního formuláře soutěžící souhlasí s pravidly soutěže,
a zároveň uděluje pořadateli soutěže také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel,
užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle těchto pravidel soutěže.
Za registraci se považují pouze registrace řádně a úplně provedené na skutečně a dle pravidel provedený
soutěžní nákup a zároveň potvrzené e-mailem na e-mail soutěžícího uvedený v registraci (dále jen
„registrace“ nebo „soutěžní registrace“).
Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně, a to vždy s každým dalším nákupem soutěžního výrobku
provedeným v jiný čas. Soutěžní nákup musí soutěžící vždy doložit novou soutěžní účtenkou s jiným časem
soutěžního nákupu. Shodné časy budou ze soutěže automaticky vyloučeny. Veškeré své soutěžní nákupy,
ač výherní bude například pouze jeden, musí soutěžící prokázat platnými soutěžními účtenkami dle těchto
pravidel.
Účtenku může soutěžící do soutěže zaregistrovat i zpětně (nejen v den nákupu). Vždy ale musí jít o účtenku
s datem pořízení v době konání soutěže a k registraci účtenky musí též dojít v době konání soutěže.
Soutěžní otázka zní: „Který sekt, z produkce Templářských sklepů Čejkovice, získal jako jediný sekt
v ČR ocenění Velká zlatá medaile v soutěži král vín 2018?“
Na soutěžní otázku existuje pouze jediná objektivně správná odpověď, kterou je oprávněn určit pouze
Pořadatel. Správnou odpovědí musí být konkrétní název sektu vč. suchosti. Správná odpověď na soutěžní
otázku zní: SANG REAL SEKT BRUT. K uvedení názvu řady sektů bez cukernatosti (brut, demi sec, rosé
demi sec) v odpovědi se nepřihlíží. Správná odpověď na soutěžní otázku je uvedena v elektronickém
hlasovacím formuláři pod písmenkem c).
B) Pro účast v soutěži o cenu „Speciální výhra“ musí soutěžící splnit podmínky těchto pravidel popsané
pouze v bodě 7. těchto pravidel.

6.

Způsob výběru výherců a mechanika soutěže pro výhry „Hlavní výhra“, „Vedlejší výhra“ a „Výhra
pro každého“
Každá správně registrovaná odpověď (se správnou i nesprávnou odpovědí na soutěžní otázku) získá
evidenční pořadové číslo (dále jen „pořadové číslo“), tj. číselné vyjádření zařazení přijaté soutěžní odpovědi,
a to dle posloupnosti v jaké bude soutěžní odpověď přijata – zaregistrovaná.
Evidenční číselné řazení má formu řadového čísla, tedy číslovky, která vyjadřuje pozici přijaté odpovědi v řadě.
Tímto způsobem se každé přijaté soutěžní odpovědi přidělí přirozené číslo. Číselná řada „pořadových čísel“
začíná číslem jedna a pokračuje posloupně po celých číslech, přičemž není určeno její konečné číslo,
počet hráčů není omezen.
Výhru získávají soutěžící, kteří jsou současně výherci výhry a kteří splnili podmínky uvedené v těchto
pravidlech, týkajících se výher „Hlavní výhra“, „Vedlejší výhra“ a „Výhra pro každého“, a dále zejména
též jejichž soutěžní registrace byla provedena a zařazena v rámci doručených platných soutěžních registrací.
Podmínkou vydání výher „Hlavní výhra“, „Vedlejší výhra“ a „Výhra pro každého“ je předložení účtenky
prokazující provedení soutěžního nákupu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vytvoření kopie a archivace
účtenky, kterou je prokázána výhra. Kopie účtenky se používá pro případ kontroly ze strany státních
kontrolních orgánů.
Mechanismus výběru výherců je ten, že generátor náhodných čísel vybere náhodné číslo s tím, že pořadové
číslo zaregistrované a správné soutěžní odpovědi, které bude odpovídat náhodně vygenerovanému číslu,
se stává číslem výherním.
Pokud generátor náhodných čísel určí pořadové číslo odpovědi, která bude obsahovat nesprávnou odpověď,
mechanika výběru se bude cyklicky opakovat, dokud generátor náhodných čísel neučí pořadové číslo
se správnou soutěžní odpovědí.
První takto vybraná soutěžní odpověď se správnou zaregistrovanou soutěžní odpovědí, se stává odpovědí
výherní.
Použitý generátor náhodných odpovědí je vytvořený funkcí (=RANDBETWEEN(1;x) v tabulkovém procesoru
Microsoft Excel od firmy Microsoft. Kdy za „x“ se dosadí reálný počet správně zaregistrovaných soutěžních
odpovědí dle těchto pravidel.
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a) Výherce „Hlavní výhry“
Výhercem „Hlavní výhry“ se stane jeden (jediný) soutěžící, který musí splnit veškeré podmínky těchto
pravidel, a zejména:
i) Vyplnit a odeslat soutěžní formulář http://www.templarske-sklepy.cz/vyhraj-s-radou-tgm.
ii) Bude mít platný hlas (do soutěže se budou počítat jako platné hlasy pouze), tj.:
a. řádně vyplněný (tj. všechna pole elektronického formuláře) a doručený elektronický
formulář,
b. doručený, správně vyplněný el. formulář se správnou i nesprávnou odpovědí.
iii) Odpovědět správně na znalostní soutěžní otázku. Výběr odpovědi je formou označení/výběru jedné
ze tří defaultních odpovědí v rámci rozbalovacího okénka s nabídkami odpovědí.
iv) Po ukončení soutěže bude vybrán jeden výherce „Hlavní výhry“, a to pouze ze správně uvedených
odpovědí na soutěžní otázku, viz bod 5) těchto pravidel, a to formou náhodného výběru pomocí
generátoru náhodných čísel. Mechanismus výběru je stanoven viz výše bod 6) těchto soutěžních
pravidel.
v) Výherce bude kontaktován prostřednictvím messengeru Facebooku, nebo přímo prostřednictvím
odkazu na Facebooku, nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu, který uvede v registračním
formuláři.
vi) Výherce bude kontaktován do deseti pracovních dnů (viz bod 8) odst. a) těchto pravidel soutěže)
od skončení soutěže (viz bod 2) těchto pravidel soutěže). V případě, že oslovený výherce
po kontaktování neodpoví na výzvu o vylosování a předání ceny, a to do 31. 03. 2019 do 23:59
hod., jeho nárok na výhru bez náhrady zaniká. V tomto případě bude vylosován do dalších pěti
pracovních dnů náhradní výherce. V případě, že náhradní výherce do pěti pracovních dnů
od kontaktování neopoví na výzvu o vylosování a předání hlavní ceny, bude vylosován do dalších
pěti pracovních dnů následující náhradní výherce. Tato mechanika určení výherce se bude
opakovat až do udělení „Hlavní výhry“. Tento výběr bude probíhat formou náhodného výběru
pomocí generátoru náhodných čísel. Mechanismus výběru je stanoven viz výše bod 6) těchto
soutěžních pravidel.
vii) Nárok na „Hlavní výhru“ vzniká i v případě, že jeden účastník vyhraje několik cen najednou,
tj. Hlavní výhru, Vedlejší výhru, Speciální výhru a Výhru pro každého nebo kombinaci těchto výher.
b) Výherce „Vedlejší výhry“
Pro účast v soutěži o „Vedlejší výhru“ musí soutěžící splnit veškeré podmínky těchto pravidel, a zejména:
viii) Vyplnit a odeslat soutěžní formulář http://www.templarske-sklepy.cz/vyhraj-s-radou-tgm.
ix) Bude mít platný hlas (do soutěže se budou počítat jako platné hlasy pouze), tj.:
a. řádně vyplněný (tj. všechna pole elektronického formuláře) a doručený elektronický
formulář,
b. doručený, správně vyplněný el. formulář se správnou i nesprávnou odpovědí.
x) Odpovědět správně na znalostní soutěžní otázku. Výběr odpovědi je formou označení/výběru
jednoné ze tří defoltních odpovědí v rámci rozbalovacího okénka s nabídkami odpovědí.
xi) V průběhu soutěže bude průběžně vybráno 13 výherců „Vedlejší výhry“, a to pouze ze správně
uvedených odpovědí na soutěžní otázku, viz bod 5) těchto pravidel, a to formou náhodného výběru
pomocí generátoru náhodných čísel, mechanismus výběru je stanoven viz výše bod 6) těchto
soutěžních pravidel. Prvních třináct takto náhodně vybraných soutěžních odpovědí, se správnou
a zaregistrovanou soutěžní odpovědí, se stává výherními odpověďmi.
Termíny losování „Vedlejších výher“:
- Každý týden, kromě týdne č. 52 roku 2018, se losuje jedna „Vedlejší cena“.
- V týdnu č. 1 roku 2019 se losují dvě „Vedlejší ceny“, jako náhrada za vynechané losování
v týdnu č. 52 roku 2018.
- Termíny losování „Vedlejší výhry“: 06. 12. 2018, 13. 12. 2018, 20. 12. 2018, 03. 01. 2019,
10. 01. 2019, 17. 01. 2019, 24. 01. 2019, 31. 01. 2019, 07. 02. 2019, 14. 02. 2019, 21. 02. 2019,
28. 02. 2019.
xii) Výherci budou kontaktováni prostřednictvím messengeru Facebooku, nebo přímo prostřednictvím
odkazu na Facebooku, nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu, který uvede v registračním
formuláři.
xiii)
Výherci budou kontaktováni v den losování „Vedlejší výhry“ - viz bod 8) odst. b) těchto pravidel
soutěže. V případě, že některý z oslovených výherců do čtyř pracovních dnů od kontaktování
neodpoví na výzvu o vylosování a předání ceny, bude vylosován při následném termínu losování
náhradní výherce – viz bod 6) odst. b) čl. xi).
Tato mechanika určení výherce se bude opakovat až do udělení třinácti kusů „Vedlejší výhry“.
Tento výběr bude probíhat formou náhodného výběru pomocí generátoru náhodných čísel.
Mechanismus výběru viz výše bod 6) těchto soutěžních pravidel.
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xiv)
Nárok na „Vedlejší výhru“ vzniká i v případě, že jeden účastník vyhraje několik cen najednou,
tj. „Hlavní výhru“, „Vedlejší výhru“, „Speciální výhru“ a „Výhru pro každého“ nebo kombinaci těchto
výher.
c) Výherce „Výhry pro každého“
Pro účast v soutěži o „Výhru pro každého“ musí soutěžící splnit veškeré podmínky těchto pravidel,
a zejména:
xv) Vyplní a odešle soutěžní formulář http://www.templarske-sklepy.cz/vyhraj-s-radou-tgm.
xvi) Bude mít platný hlas (do soutěže se budou počítat jako platné hlasy pouze), tj.:
a. řádně vyplněný (tj. všechny pole elektronického formuláře) a doručený elektronický
formulář,
b. doručený, správně vyplněný el. formulář se správnou i nesprávnou odpovědí.
xvii) Výhercem „Výhry pro každého“ se stane každý soutěžící, který se správně a řádně zaregistruje
a splní pravidla této soutěže, bez ohledu na objektivní správnost odpovědi na soutěžní otázku.
xviii) Výběr odpovědi je formou označení/výběru jedné ze tří implicitních odpovědí v rámci rozbalovacího
okénka s nabídkami odpovědí.
xix) Výherci budou kontaktováni e-mailem, který uvedou v registračním formuláři.
xx) Výherci budou kontaktováni obratem od správného zaregistrování do soutěže – viz bod 8) odst.
c) těchto pravidel soutěže. Náhradní výherce se v případě nedoručení, u teto ceny, nelosuje.
Za nedoručení se považuje špatně uvedená e-mailová adresa v elektronickém soutěžním
registračním formuláři nebo nefunkční e-mailová adresa soutěžícího či jiná technická chyba
na straně soutěžícího znemožňující doručení oznámení o výhře. Za tento technický stav
e-mailového účtu soutěžícího nenese organizátor ani pořadatel soutěže odpovědnost.
xxi) Nárok na „Výhru pro každého“ vzniká i v případě, že jeden účastník vyhraje několik cen najednou,
tj. „Hlavní výhru“, „Vedlejší výhru“, „Speciální výhru“ a „Výhru pro každého“ nebo kombinaci těchto
výher.
7. Způsob výběru výherců a mechanika soutěže pro výhru „Speciální výhra“
Každá osoba, viz bod 3) těchto soutěžních pravidel, která přes svůj osobnostní profil (jeho prostřednictvím)
na sociální síti Facebook nebo Instagram označí prostřednictvím „like“ soutěžní stránku www.templarskesklepy.cz/soutez-mrzne-az-sumi, nebo příspěvek na sociální síti Facebook Templářských sklepů Čejkovice
a Instagram Templářských sklepů Čejkovice se soutěží „Mrzne, až šumí“, se stává správně registrovaným
účastníkem ve hře o „Speciální výhru“.
Mechanismus výběru výherců je ten, že generátor náhodných osobnostních profilů vybere náhodné osobní
profily soutěžících, kteří se řádně zaregistrovali do této soutěže, viz pravidla této soutěže bod 7).
Generátor náhodných odpovědí je AgoraPulse, firmy 2018 © AgoraPulse. All rights reserved,
která je nadstavbovou součástí sociálních sítí Facebook a Instagram.
Sociálními médii společnosti Templářské sklepy Čejkovice jsou Facebook, Instagram a webové stránky sekce
aktuality – viz http://www.templarske-sklepy.cz/aktuality a sekce se soutěží – viz www.templarskesklepy.cz/soutez-mrzne-az-sumi.
a) Výherce „Speciální výhry“
Pro účast v soutěži o „Speciální výhru“ musí soutěžící splnit podmínky těchto pravidel, a zejména:
xxii)
Dát neboli označit „like“ na svém facebookovém profilu na příspěvek o soutěži, kterou řeší
tato pravidla soutěže – viz bod 7).
xxiii)
Dát neboli označit „like“ na svém instagramovém profilu na příspěvek o soutěži, kterou řeší
tato pravidla soutěže – viz bod 7).
xxiv) Výherci budou po ukončení soutěže vybráni na základě náhodného výběru aplikací
AgoraPulse. Tato aplikace pomocí náhodného výběru vybere výherce ze všech účastníků,
kteří označili facebookovou a instagramovou stránku Templářských sklepů Čejkovice pomocí
tzv. „like“ - viz bod 7) těchto pravidel soutěže.
Mechanika výběru je taková, že generátor vybere náhodné osobní profily soutěžících, kteří se
řádně zaregistrovali do této soutěže, viz bod 7) těchto pravidel soutěže.
Pokud nebude výherce kontaktovat organizátora soutěže ve stanové lhůtě - viz bod 8) odst. d)
těchto pravidel soutěže, mechanika výběru se bude cyklicky opakovat výše uvedeným způsobem,
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dokud generátor z osobních profilů neučí výherce, kteří si ceny převezmou - viz bod 7) odst. a) čl.
xxv) a bod 7) odst. a) čl. xxvi). těchto pravidel.
xxv)
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím messengeru Facebooku, nebo přímo
prostřednictvím odkazu na Facebooku, nebo prostřednictvím správy na instagramovém profilu.
xxvi) Výherci budou kontaktováni do deseti pracovních dnů od skončení soutěže – viz bod 8) odst.
d) těchto pravidel soutěže. V případě, že některý z oslovených výherců do pěti pracovních dnů
od kontaktování neodpoví na výzvu o vylosování a předání ceny, bude vylosován do dalších pěti
pracovních dnů náhradní výherce – viz bod 7) odst. a) čl. xxiv). Tato mechanika určení výherce
se bude opakovat až do udělení pěti kusů „Speciální výhry“.
xxvii) Nárok na „Speciální výhru“ vzniká i v případě, že jeden účastník vyhraje několik cen najednou,
tj. „Hlavní výhru“, „Vedlejší výhru“, „Speciální výhru“ a „Výhru pro každého“ nebo kombinaci těchto
výher.
8. Oznámení o výhře
a) Hlavní výhra
Odpověď s informací o výhře přijde účastníkovi po ukončení soutěže na výherní soutěžní registrační
e-mail, a to nejdéle do deseti pracovních dní po ukončení soutěže – viz bod 2) těchto pravidel soutěže.
b) Vedlejší výhra
Odpověď s informací o výhře přijde účastníkovi na výherní soutěžní registrační e-mail, a to v den konání
losování „Vedlejší výhry“ - viz bod 6) odst. b) čl. xi) těchto pravidel soutěže.
c) Výhra pro každého
Odpověď s informací o výhře přijde účastníkovi obratem na výherní soutěžní registrační e-mail.
d) Speciální výhra
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím messengeru Facebooku, nebo přímo prostřednictvím
odkazu na Facebooku, nebo prostřednictvím správy na instagramovém profilu.
Výherci budou kontaktováni do deseti pracovních dnů od skončení soutěže viz bod 2) těchto pravidel
soutěže.
9. Distribuce výher
a) Hlavní výhra
Výherci „Hlavní výhry“ budou kontaktováni organizátorem soutěže do deseti pracovních dnů od ukončení
soutěže (viz bod 2) těchto pravidel. Výherce je povinen prokázat způsobem dle pokynů organizátora svůj
nárok na výhru originální účtenkou k soutěžnímu nákupu, která byla použita ve výherní registraci.
V případě, že výherce nesplní tuto podmínku, zaniká jeho nárok na výhru. Pokud nebude první výherce
reagovat na požadavky organizátora, a to ani do 31. 03. 2019 do 23:59 hod., výhra propadá ve prospěch
dalšího účastníka v pořadí. Náhradní výherce má lhůtu reagovat do pěti pracovních dnů od kontaktování
organizátorem. V případě, že náhradní výherce nesplní tuto podmínku, zaniká jeho nárok na výhru.
Hlavní výhra bude předána slavnostním způsobem přímo v sídle pořadatele. Výherce je povinen
se ke slavnostnímu předání dle pokynů organizátora dostavit, v opačném případě jeho nárok na výhru
zaniká. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vytvoření kopie a archivace účtenky, kterou je prokázána
výhra. Kopie účtenky se používá pro případ kontroly ze strany státních kontrolních orgánů.
b) Vedlejší výhra
Výherci „Vedlejší výhry“ budou kontaktováni organizátorem soutěže v den losování „Vedlejší výhry“
- viz bod 6) odst. b) čl. xi). Výherce je povinen prokázat svůj nárok na výhru doložením kopie účtenky,
která byla užita pro výherní registraci.
Vedlejší výhry budou výhercům zaslány zásilkou prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jinou přepravní
společností na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď
na informační zprávu o výhře. Pokud nebude výherce reagovat na požadavky organizátora,
a to ani do 4 pracovních dní od kontaktování, výhra propadá ve prospěch dalšího účastníka v pořadí.
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c) Výhra pro každého
Výherci „Výhry pro každého“ budou kontaktováni organizátorem soutěže v den správné registrace
do soutěže, a to prostřednictvím e-mailu s oznámením výhry. E-mail slouží jako poukaz na uplatnění
výhry.
Výherce je povinen prokázat svůj nárok na výhru doložením vytištěné kopie potvrzovacího e-mailu
a kopie účtenky přímo u pokladny při vstupu do historického sklepení Templářských sklepů Čejkovice,
viz adresa Na Bařinách 945, 696 15 Čejkovice. V případě, že výherce nesplní tuto podmínku, zaniká
jeho nárok na výhru. Organizátor si současně vyhrazuje právo kdykoliv si vyžádat ke kontrole originální
účtenku prokazující koupi odpovídajícího soutěžního výrobku.
d) Speciální výhra
Výherci „Speciální výhry“ budou kontaktováni organizátorem soutěže nejdéle do deseti pracovních dnů
od zaslání oznámení o výhře prostřednictvím messengeru Facebooku, nebo přímo prostřednictvím
odkazu na Facebooku, nebo prostřednictvím zprávy na instagramovém profilu.
Speciální výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jinou přepravní
společností na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď
na informační zprávu o výhře. Pokud nebude výherce reagovat na požadavky organizátora,
a to ani do 5 kalendářních dní od kontaktování, výhra propadá ve prospěch dalšího účastníka v pořadí.
10. Osobní údaje
Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze
pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele za účelem
vyhodnocení soutěže a pro marketingové účely pořadatele, 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 do odvolání souhlasu
s tím, že k těmto osobním údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň soutěžící prohlašuje,
že je oprávněn udělit souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky společnosti uvedené
v registračním formuláři a tento souhlas tímto uděluje.
Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až § 90 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jeho jméno, příjmení a název obce jeho trvalého bydliště
a fotografie a audiovizuální záznamy ze slavnostního předávání hlavní výhry v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb
s tím, že mohou být užity, pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
záznamy soutěžících, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.
Pořadatel je povinen, v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat
veškeré osobní údaje jen k danému účelu, a to v rozsahu k tomuto účelu nezbytném. Soutěžící bere
na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí
údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele vyjádřit svůj nesouhlas
s dalším zpracováním svých údajů, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením
doby konání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě
organizátora zpracovávat další osoby pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým
pro zpracování údajů k marketingovým účelům. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem,
jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo podat podnět
k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
11. Všeobecné podmínky
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté
výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za poškození
či ztrátu spojené s dodávkou výher ani za technické problémy při přenosu dat.
3. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní registrace provedené dle těchto pravidel. Platnou
soutěžní registrací se rozumí taková registrace, která je zaslána ve správném formátu v souladu s těmito
soutěžními pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů
v evidovaných soutěžních registracích.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
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5. Pořadatel nebo organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže
či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou
být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná
pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel, resp. organizátor si se souhlasem
pořadatele vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly
být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
7. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách pořadatele soutěže na adrese
www.templarske-sklepy.cz, a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.

V Brně dne 01. 12. 2018
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