
 

 
 

Pravidla soutěže „Ostravar – 
podporuj místní skoro na 

každém rohu“ 
Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „Ostravar – podporuj místní“ (dále jen 
„Soutěž“). Soutěž probíhá na území České republiky. Tento dokument je jediným dokumentem, 

který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím. 
Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem 

soutěže. 
(dále jen „Pravidla“) 

 

Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních 
materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže. 

 
 
1. Pořadatel; Organizátor a Technický správce Soutěže: 

 
1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Praha 5, Nádražní 

43/84, PSČ 150 00, IČO 24240711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 196337 (dále také jen jako „Pořadatel“). Pořadatel podniká 
mj. v oboru pivovarnictví a sladovnictví a v rámci tohoto odvětví je vázán přísnými 
samoregulačními etickými principy. S ohledem na požadavky samoregulačních norem nelze 
komerční aktivity pořadatele směřovat na spotřebitele mladší 18 let. 

 
1.2. Organizátorem Soutěže je OMD Czech, a.s., IČO: 64948439, se sídlem Praha 4, 

Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3635 (dále také jen jako „Organizátor“). 

 
1.3. Technické zabezpečení soutěže zajišťuje společnost Brainz Disruptive s.r.o., IČO: 

27869032, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Fibichova 13/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122935 (dále jen 
„Provozovatel technického zajištění“). 

 
2. Doba a místo konání Soutěže; Soutěžní produkty; infolinka: 

 
2.1. Soutěž probíhá v termínu od 20.9. 2021 00:00:00 do 11.10. 2021 23:59:59 (dále také jen jako 

„Doba konání Soutěže“).  
 

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo Dobu trvání Soutěže kdykoli, i bez udání důvodů, prodloužit či 
zkrátit, pravidla Soutěže změnit anebo Soutěž zrušit. 

 
2.3. Soutěž probíhá prostřednictvím webových stránek www.ostravar.cz/soutez (dále jen 

„Stránky Soutěže“). Na Stránkách Soutěže jsou umístěny veškeré informace k Soutěži. 

http://www.ostravar.cz/soutez


 

2.4. Pro účast v soutěži není nutná registrace. Při skenování soutěžních QR kódů, je účastník 
vyzván k udání svého mobilního telefonního čísla. Tuto informaci vyžaduje Pořadatel za 
účelem omezení počtu skenů za den na deset pokusů a současně za účelem získání 
informace, na jaké telefonní číslo odeslat unikátní výherní kód v případě, že byl Herní QR 
kód v danou chvíli výherní. 

 
 

2.5. Pro účely této Soutěže zřídil Pořadatel infolinku na tel. čísle +420 770 188 622 a e-mailu 
soutez@ostravar.cz. Cena hovoru na infolinku je volajícímu účtována dle podmínek a tarifů, 
které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telefonní infolinka je v 
provozu po celou dobu trvání Soutěže, a to během pracovních dnů v době 8:00–17:00 hod.  

 
3. Účast v Soutěži a mechaniky Soutěže: 

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, disponující mobilním 
telefonním číslem, s možností vyzvednout případné výhry v pivní pohotovosti Ostravar 
v Ostravě (Hornopolní 57, 720 00 Ostrava), v postavení spotřebitele, která je způsobilá ve 
smyslu ust. § 31 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k účasti v této Soutěži a která v 
Době konání Soutěže splní následující podmínky (dále jen „Soutěžící“): 

 
3.1.1. Mechanika soutěže: 

 
▪ Na území Ostravy, Opavy a Frýdku Místku jsou ve výlohách partnerů soutěže 

umístěné herní QR kódy. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že naskenuje QR kód, 
přičemž bude přesměrován na Stránky Soutěže, kde vloží svoje mobilní telefonní 
číslo, potvrdí souhlasu s podmínkami Soutěže, potvrdí souhlas se zpracováním 
osobních údajů a potvrdí plnoletost. 

▪ Seznam partnerů, kde jsou umístěné výherní QR kódy je k dispozici v Seznamu 
zapojených partnerů v příloze č. 1. 

▪ Každý soutěžní QR kód obsahuje určitý počet konkrétních výher, přičemž výhry jsou 
uvolňovány postupně, tzn. v určitý den a v určitý denní čas. V okamžiku, kdy se výhra 
odemkne, získá jí ten účastník, který po jejím odemčení jako první oskenuje výherní 
QR kód a ověří jeho stav.  
Příklad: konkrétní místo má alokovanou výhru v podobě Ostravar batohu na pondělí 
27.9. na 13:00:00 hodin. Soutěžící, který odešle herní sken a udá svoje mobilní 
telefonní číslo nejblíže po 13:00:00, vyhrává danou cenu. 

▪ V případě, že odemknutá výhra uschovaná pod daným QR soutěžním kódem není 
nikým vysoutěžena, tzn. nedojde v odeslání QR skenu v čase od odemknutí výhry do 
23:59:59 daného soutěžního dne, převádí se tato výhra na následující soutěžní den.  

▪ V případě, že se uvolněné výhry pod QR soutěžním kódem nashromáždí, tzn. nikdo 
na daném místě neskenuje a nesoutěží, má Pořadatel možnost výhry přesunout na 
jiný soutěžní QR kód. 

▪ O výhře nebo nevýhře je soutěžící informován okamžitě po oskenování QR kódu, 
potvrzení souhlasu s podmínkami Soutěže, potvrzení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, potvrzení plnoletosti a vložení mobilního telefonního čísla. 

▪ Pro účast v soutěži je nutné mít aktivovaný mobilní internet nebo být připojený 
k mobilní datové síti. Soutěžní QR kódy se ověřují prostřednictvím webové aplikace, 
která bez připojení není schopná soutěžní kód v daný okamžik ověřit. V případě, že 
není mobilní telefon připojený k mobilní datové síti, dojde k ověření výhry/nevýhry na 
daném QR soutěžním kódu později (např. po připojení na síť wi-fi), kdy už může být 
daná výhra vysoutěžena. 

▪ Pro účast je nutné mít k dispozici mobilní telefonní číslo. Skrze mobilní telefonní číslo 
Pořadatel limituje účast v soutěži na deset pokusů (soutěžních QR skenů) denně. Na 
toto mobilní telefonní číslo Pořadatel zasílá informaci, kde a jak si vyzvednout výhru 
v případě, že soutěžící některou z cen vyhrál.  

▪ Pokud je daný QR kód v daný okamžik výherní, poukaz formou unikátního kódu je 
výhernímu soutěžícímu zaslán prostřednictvím sms na mobilní telefonní číslo, které 
tento soutěžící uvedl při provádění soutěžního skenu.  

▪ Výherní sms obsahuje současně informaci, o jakou výhru se jedná, kde a jak může 
soutěžící výhru vybrat nebo uplatnit. 

▪ Platnost výherních unikátních kódů je od spuštění soutěže do data dle jednotlivých 
partnerů (viz Výhry v soutěži) 

▪ Seznam výher je uveden v článku 4. těchto Pravidel a dále je umístěn na Stránkách 
Soutěže. 

 

mailto:soutez@ostravar.cz


 

3.2. Každý Soutěžící/jedno mobilní telefonní číslo je limitován/limitováno deseti pokusy za den, 
tzn. od 00:00:00 do 23:59:59. 

3.3. Každý Soutěžící je oprávněn soutěžit pouze skrze jedno mobilní telefonní číslo. 



 

 
 
 
 
4. Výhry v Soutěži 

4.1. Výhru v Soutěži vyhrávají ti Soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito 
Pravidly pro získání stanovených výher. 

 
4.2. Výhry jsou rozdělené do dvou kategorií 

 
4.2.1. Kategorie 1 – Ostravar merchandising: 

50x Ostravar batoh 
30x Ostravar ledvinka 
180x Ostravar 12° 4pack (balení čtyř piv Ostravar 12°) 
200x Ostravar čepice – čepice+kšiltovka (jedna výhra = čepice i kšiltovka) 

 
Výhry kategorie 1 jsou k  vyzvednutí na Ostravar pivní pohotovosti, na adrese Hornopolní 57, 
Ostrava, 720 00 do 15.11.2021. Otevírací doba Pivní pohotovosti je PO-NE 8:00-18:00. Výhra bude 
vydána proti unikátnímu výhernímu kódu, který byl zaslán na výherní mobilní telefonní číslo. 
  

4.2.2. Kategorie 2 – hodnotové poukázky k partnerům Soutěže: 
 

1756x poukázka na konzumaci v hodnotě 100Kč v hospodách (seznam hospod je uveden v Příloze č. 1) 
k uplatnění do 15.11.2021 
 
10x pronájem tělocvičny na Bazalech na 60 minut po předchozí dohodě. K uplatnění do 15.11.2021. Výhra 
v podobě poukazu bude k vyzvednutí na Ostravar pivní pohotovosti, na adrese Hornopolní 57, během otevírací 
doby. Informace a pokyny k domluvě termínu budou uvedeny na výherním voucheru. 
 
60x vstup, každý pro 2 osoby, na extraligové hokejové utkání HC Vítkovice Ridera proti HC Kometa Brno, 
26.11.2021, do Ostravar Arény; Bazaly Bukovanského 1028/4 710 00 Slezská Ostrava. Vstupenky budou 
připraveny k vyzvednutí v den utkání od 13:00 na pokladně č. 15., vstup od ulice Závodní. 
 
70x vstupenka, každá pro 1 osobu, do Krytého bazénu Sareza Ostrava-Poruba k uplatnění do 15.11.2021. 
Výhru lze uplatnit přímo v místě vstupu - Gen. Sochora 1378, Ostrava Poruba, během otevírací doby. 
 
20x poukaz do Alessandro Barbershop, k uplatnění do 31. 12. 2021. Výhra bude k vyzvednutí na adrese 
Jugoslávská 40 Ostrava, během otevírací doby. 
 
20x voucher na vstupenky, každý pro 2 osoby, na koncert do klubu Fabric k uplatnění do 31. 7. 2021. Výhra 
bude k vyzvednutí na adrese Plynární 1634, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, během otevírací doby. 
 
20x Černá karta Ostrava. Každá karta obsahuje volné vstupy pro 2 osoby na akce dle výběru pořádané Černou 
loukou a.s., k uplatnění do 31.12.2021. Výhra bude k vyzvednutí na adrese Černá louka – Elektra, Jurečkova 
1935/12, Moravská Ostrava a Přívoz, během otevírací doby. 
 
4x vstup pro 2 osoby na trénink s parahokejisty. V termínu dle dohody. Výhru lze uplatnit do 15.12.2021. Výhra 
v podobě poukazu bude k vyzvednutí na Ostravar pivní pohotovosti, na adrese Hornopolní 57, během otevírací 
doby. Informace a pokyny k domluvě termínu budou uvedeny na výherním voucheru. 
 
8x poukaz na únikovou hru The Chamber, Smetanovo nám. 1180/7 Moravská Ostrava, Přívoz. Poukaz lze 
vyzvednout do 15. 11. 2021 a uplatnit nejpozději 6 měsíců po vyzvednutí v místě únikové hry, během provozní 
doby. 
 
8x poukaz na únikovou hru Exit Ostrava, Nádražní 29, Ostrava. Poukaz lze vyzvednout a uplatnit do 
31.12.2021 během provozní doby v místě únikové hry. 
 
Využití hodnotových poukazů je závislé na otevírací době a podmínkách každého z partnerů soutěže, kteří 
poskytli poukazy do soutěže.  
 
 
 
 



 

4. Osoby vyloučené ze Soutěže: 
 

4.1. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k 
Organizátorovi, Pořadateli, Provozovateli technického zajištění nebo k agenturám pověřeným 
zajištěním této Soutěže, nebo společnostem, které se na ní zúčastňují odlišným způsobem, a 
dále příbuzní výše uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. 

 
 
5. Získání výhry v Soutěži a předání výher 

 
5.1. O své výhře bude Soutěžící vyrozuměn okamžitě po zaslání QR soutěžního skenu v rámci 

webového prohlížeče, kde soutěžní sken vkládal. V návaznosti na to, pokud se jednalo o 
výherní sken dorazí soutěžícímu sms na mobilní telefonní číslo, které bylo vloženo před 
odesláním soutěžního QR skenu. Zpráva sms bude obsahovat informaci o tom, jakou z cen 
soutěžící vyhrál a informaci kde si může výhru vyzvednout. Součástí zprávy e také unikátní 
kód, kterým se při vyzvednutí/uplatnění výhry prokáže. 

 
5.2. Pokud výherce nesplní podmínky těchto Pravidel anebo soutěží v rozporu s dobrými mravy, 

je takový výherce ze Soutěže vyloučen a jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá bez 
náhrady Pořadateli. 

 
5.3. Pořadatel, Organizátor nebo Provozovatel technického zabezpečení jsou oprávněni před 

předáním výhry a kdykoliv v průběhu Soutěže i po jejím skončení žádat od Soutěžícího 
doložení pravdivosti údajů uvedených při zapojení do Soutěže, případně jiný způsob 
doložení, že Soutěžící splnil tato Pravidla. Pokud Soutěžící na takovou výzvu nebude 
reagovat, nebo požadované doklady nedoloží v určené lhůtě, i zaniká mu právo na výhru a 
výhra nebude předána, resp. Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a případná výhra propadá 
bez náhrady Pořadateli. 

 
5.4. Výhru, která je alkoholickým nápojem, může převzít pouze osoba starší 18 let. 
 
5.5. Výhry nelze převádět na jiné osoby. 
 

 
 
6. Daň z výhry 

6.1. Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou 
osvobozeny pouze výhry v hodnotě do 10 000 Kč. V případě, že hodnota výhry přesáhne 
10 000,- Kč včetně DPH, výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění a je nutné z ní odvést daň vybíranou srážkou 
podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Srážková daň z výhry bude odvedena za 
výherce Pořadatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu a výherci tedy nevzniká 
žádná daňová povinnost. 

 
7. Všeobecná ustanovení 

7.1. Registrací do Soutěže projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se 
tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. 

7.2. Pořadatel ani Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související 
s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí 
osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. 

 
7.3. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného 

plnění. 
 

7.4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a obdobné 
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty jejich 
dodavatelem tak, aby mohly být výhercům vydány v souladu s těmito Pravidly. 

 
7.5. Výhru není možné měnit za jiný typ či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný 

soudní cestou. V případě, že výhra bude při jejím předání výherci vykazovat vadu, nebo se 
vada projeví ve lhůtě 6 měsíců od jejího předání výherci, má výherce nárok na její výměnu 
nebo opravu, a to dle volby Organizátora, u něhož je výherce oprávněn nárok z vad výhry 



 

uplatnit. Organizátor si vyhrazuje právo na výměnu výhry za jiné zboží obdobné kvality a 
hodnoty, pokud nebude možné z důvodu vyčerpání zásob již dodat totožné zboží jako byla 
vadná výhra. Neuplatní-li výherce nárok na výměnu či opravu výhry nejpozději do 6 měsíců od 
jejího převzetí, jeho nárok zaniká. Za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že 
výherce nemá nárok na jakékoli finanční plnění z důvodu výskytu vady výhry. 

 
7.6. Jakékoli vyobrazení výher na promočních materiálech je ilustrativní. 

 
7.7. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu 

posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. 
 

7.8. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový 
Soutěžící porušoval tato Pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil 
se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a 
pověst Pořadatele, Organizátora, Provozovatele technického zabezpečení nebo jiného 
Soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či 
škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu 
Soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v čl. 1.1. těchto 
pravidlech, nebo na e-mail soutez@ostravar.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů od skončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v 
potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné. 

 
7.9. Jediná platná Pravidla v úplném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické 

podobě na stránkách Soutěže https://www.ostravar.cz/soutez. 
 

 
7.10. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti 

s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká 
obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné 
údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být 
zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit 

mailto:soutez@ostravar.cz,
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přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení 
spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

 
7.11. Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení 

sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 
mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani 
rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího 
obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

 
 
8. Zpracování osobních údajů 

 
9.1. V rámci Soutěže budou zpracovány osobní údaje vyplněné každým Soutěžícím v rámci registračního 
formuláře k Soutěži v rozsahu mobilního telefonního čísla, a v případě výherců též případně datum narození 
pro ověření věku v případě předání výhry, která je alkoholickým nápojem, případně další údaje poskytnuté v 
souvislosti se Soutěží (dále také jen jako „Osobní údaje") 
 
9.2. Soutěžící bude požádán o vyjádření souhlasu se zpracováním Osobních údajů po naskenování QR 
kódu a následném vstupu na webové stránky www.ostravar.cz/soutez. Osobní údaj v rozsahu telefonní číslo 
bude zpracován Pořadatelem jako správcem, Organizátorem a Technickým provozovatelem jako zpracovateli, 
a to pro účely účasti Soutěžícího v Soutěži a vyhodnocení Soutěže. Osobní údaje v rozsahu telefonní číslo a 
případně datum narození budou zpracovány pro účely vypořádání soutěže. Zpracování Osobních údajů bude 
trvat po dobu od registrace do Soutěže, po dobu trvání Soutěže, respektive v případě výherců, do předání 
výhry výhercům. Po vypořádání Soutěže, nebo v případě, že Soutěžící svůj souhlas se zpracováním Osobních 
údajů odvolá, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu nezbytně nutnou pro účely 
ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, 
vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele, déle pouze, pokud to ukládá zvláštní právní 
předpis.  
 
Každý Soutěžící má jako subjekt údajů zejména následující práva: 
▪ právo na přístup k Osobním údajům, dle kterého od Pořadatele může získat informace, zda jsou jeho 
Osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto 
údaje případně zpřístupněny, 
▪ právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů, právo na 
výmaz/likvidaci údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Osobní údaje zpracovávány 
nezákonně, a právo být zapomenut, 
▪ právo na omezení zpracování Osobních údajů nebo blokování nesprávných Osobních údajů, 
▪ právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat Osobní údaje, které se jej týkají, ve 
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů, 
▪ právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, případně proti profilování, 
▪ právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, a to v případě podezření z porušení platných právních předpisů o 
ochraně osobních údajů. 
 
9.3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné a jejich zpracování je 
transparentní. 
 
9.4. Způsob prováděného zpracování je elektronický a částečně automatizovaný. 
 
9.5. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Organizátora, Pořadatele a Technického správce 
zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené Pořadatelem Soutěže, a to způsobem 
obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a služeb elektronických 
komunikací a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 
 
9.6. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů je účinné okamžikem doručení písemné nebo e-
mailové žádosti Pořadateli a má za následek vyloučení ze Soutěže a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak 
před jejím převzetím. 
 
9.7. Soutěžící může kdykoliv souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo 
doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele, kde je možné uplatnit také ostatní práva 
Soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může zájemce/Soutěžící obrátit na Provozovatele 
prostřednictvím kontaktu soutez@ostravar.cz nebo v sídle Pořadatele. Na tomto e-mailu/adrese může 
Soutěžící podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy.  



 

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost. 
Pořadatel si cení soukromí každého jednotlivce a respektuje jej. Pokud se Soutěžící chce obeznámit s tím, jak 
správce s osobními údaji pracuje, může navštívit https://staropramen.cz/pravidla-stranek. V případě rozporu 
mezi podmínkami zpracování uvedenými v tomto dokumentu a v dokumentu zveřejněném na výše uvedeném 
internetovém odkazu má přednost ustanovení těchto pravidel. 
 
9.8. Výherce může být Pořadatelem požádán, aby dal Pořadateli v rámci své registrace do Soutěže a 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 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, a to bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Takový souhlas se bude 
vztahovat i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne. Soutěžící má právo 
tento souhlas s poskytováním a zveřejněním audiovizuálních záznamů neudělit, příp. jej bezplatně odvolat s 
využitím kontaktních údajů Pořadatele. Neudělením souhlasu, příp. jeho odvoláním není dotčen nárok 
Soutěžícího na výhru. 

 
8.1. V rámci soutěžní mechaniky bude Pořadatel registrovat pouze soutěžní mobilní telefonní čísla. 

 
 

V Praze dne 17.9.2021 
 
 
 
Příloha č.1. 

Seznam zapojených partnerů 
 

1. Slovan  Ostrava Poruba 17.Listopadu 768   
2. VERDI  Ostrava Poruba Hlavni třída 867 
3. U Plného sudu Ostrava Poruba Nám. Václava Vacka 1665 
4. Koruna Pub Ostrava Poruba Mongolská 1529 
5. Helloween Ostrava Poruba Otakara Jeremiáše 6120 
6. Tip Games Bar Ostrava Poruba Francouzská 6021 
7. Co Kdyby  Ostrava Poruba Porubská 6132 
8. Pivni Bar na Hlavní Ostrava Poruba Hlavní Třída 6147 
9. Modrý Pomeranč Ostrava Poruba Opavská 817 
10. Vzpomínka Ostrava Poruba Opavská 773 
11. Pivnice u Oblouku  Ostrava Poruba U Oblouku 501 
12. RESTAURACE U ZLATÉHO KŘÍŽE Opava Krnovská 33, Opava 
13. RESTAURACE NA STŘELNICI Opava náměstí Svaté Trojice 157, Opava 
14. LIDOVÝ DŮM Opava Otická 638, Opava 
15. KAŠPÁRKOVA HASIČÁRNA Opava Na Pastivsku 1587, Opava 
16. Tankovna Karlos Ostrava Starobělská 3040 
17. Ostravarna U Jubilejní Ostrava Hasičská 551 
18. Tankovna U Haldy Ostrava Klegova 771 
19. U Helbicha Ostrava Plzeňská 379 
20. Tankovna U Koně Ostrava Svazácká 3161 
21. Tankovna Assen Ostrava U Hrubků 3062 
22. Marica Ostrava Výškovická 2597 
23. Hospůdka U Machů Polanka n. Odrou 1.Května 209 
24. Pizzerie Fontána Ostrava Horní 1492 
25. U Dlouhých  Ostrava Sokolská 352 
26. Restaurace u Pospíšilů Ostrava Nádražní 962 
27. Restaurace  u Šárky Rychvald Orlovská 251 
28. Hospoda u Jana Ostrava Petřkovická 721 
29. Prostor Ostrava Švédská 41 
30. Restaurace Beseda Ostrava Vrbická 614 
31. Restaurace Loděnice  Ostrava Slezská Ostrava 2086 



 

32. Chacharova hasičárna Bílovec Ostravská 363, Bílovec 
33. Hasičárna sokolovna Frýdek- Místek Novodvorská 667, Frýdek Místek 
34. Family Park Olešná Frýdek Místek Bahno Rovňa 1347, FM 
35. Chacharova hasičárna Havířov Kollárova 1651, Havířov 
36. Hostinec na Podloubí Klimkovice Náměstí 71, Klimkovice 
37. Desperado Ostrava Stodolní 1785 
38. Jindřiška Ostrava Sokolská Třída 2536 
39. Ostravarna na Fifejdách Ostrava Ahepjukova 3102 
40. Restaurace Blesk Ostrava 28.Října 2592 
41. Sherlock Ostrava Stodolní 819 
42. Zadní Vrátka  Ostrava Masná 1847 
43. U Třech Kohoutů Ostrava Pražákova 227 
44. El Amigo Muerto Ostrava-Poruba " Hlavní třída 867" 
45. Pavilon Černá louka Ostrava Černá louka 3235 
46. Restaurace Kuchař HLUČÍN OSTRAVSKÁ 91/51  
47. DK Poklad restaurace Ostrava-Poruba Matěje Kopeckého 675/21 
48. Ostravar Aréna Ostrava-jih, Zábřeh Ruská 3077/135 
49. Ostravar Aréna – tělocvična na Bazalech Slezská Ostrava Bukovanského 1028/4 
50. Sareza Ostrava Poruba Gen. Sochora 1378 
51. Úniková hra Exit Ostrava Ostrava  Nádražní 29 
52. Úniková hra The Chamber  Moravská Ostrava, Přívoz Smetanovo nám. 1180/7 
53. Alessandro Barbershop Ostrava Jugoslávská 40 
54. Klub Fabric Moravská Ostrava a Přívoz Plynární 1634 
55. Černá louka - Elektra Moravská Ostrava a Přívoz Jurečkova 1935/12 
56. Trénink s parahokejisty Ostrava-jih, Zábřeh Ruská 3077/135 
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