PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ A ÚČASTI V 1. KOLE SOUTĚŽE „NÁPADY Z OSTRAVY“ 2021

Soutěž „Nápady z OstraVy“ (dále jen „Soutěž“) je pořádána s cílem vybrat a finančně podpořit částkou
100 000 Kč nejvýše 4 lokální projekty vedoucí ke zlepšení života občanů v Moravskoslezském kraji a okolí,
a to za podmínek stanovených zde pro 1. kolo Soutěže a dále v navazujících podmínkách 2. kola Soutěže a
případně též v individuálně uzavíraných smlouvách s vybranými účastníky Soutěže.
Účelem tohoto dokumentu (dále též „Podmínky“) je úprava podmínek účasti v 1. kole Soutěže, přičemž
tato Soutěž bude následně ve svém 2. kole propojena se spotřebitelskou soutěží spojenou se značkou piva
Ostravar a společně se spotřebitelskou soutěží veřejně prezentována a propagována. Soutěž probíhá ve
dvou kolech, účast v 1. kole je podmíněna řádně a včas podanou přihláškou a účast ve 2. kole je podmíněna
úspěšným postupem na základě hodnocení Pořadatele.
Tento dokument závazně upravuje podmínky účasti v 1. kole Soutěže ve vztahu k jejím účastníkům
(přihlašovatelům projektů) a případným dalším zúčastněným osobám.
1. Pořadatel
Pořadatelem Soutěže je společnost Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5,
IČO 24240711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
196337, jejímž předmětem podnikání je mj. pivovarnictví a sladovnictví, a jež je mj. výrobcem piva Ostravar
a držitelem ochranných známek spojených se značkou piva Ostravar (dále jen „Pořadatel“).
2. Projekty
2.1 Do Soutěže je možné přihlašovat projekty, tj. propracované a prezentovatelné záměry uskutečnit
jednorázově či opakovaně určitou činnost s očekávaným dopadem na zlepšení života občanů
v Moravskoslezském kraji a okolí, tj. včetně území Zlínského kraje a Olomouckého kraje, a to v oblasti např.
rozvoje kulturního a společenského života, rekreace, gastronomie, ekologie a udržitelnosti apod.
Základním předpokladem je realizace projektu v průběhu roku 2021, v případě déletrvajících projektů pak
úspěšné zahájení činnosti v průběhu roku 2021 včetně dosažení pozitivního dopadu již v roce 2021 (dále
jen „Projekt“ či „Projekty“).
2.2 Do Soutěže není možné přihlásit Projekty cílící primárně na osoby mladší 18 let, dále Projekty zaměřené
na rizikové (adrenalinové) sporty, řízení motorových vozidel či jiné nebezpečné činnosti, jakož i na další
oblasti, u kterých není z právních či etických důvodů přípustné či vhodné jejich spojení s propagací piva
jakožto alkoholického nápoje. Do Soutěže nebudou zařazeny Projekty nesplňující výše uvedená kritéria. O
zařazení či nezařazení Projektů do Soutěže rozhoduje výhradně a s konečnou platností Pořadatel, a to
zejména s přihlédnutím k ustanovením příslušných právních předpisů, zejména v oblasti ochrany
veřejného zdraví a regulace reklamy, a rovněž s přihlédnutím k samoregulačním normám, zejména ke
Kodexu reklamy (https://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php) a Etickému kodexu Českého svazu pivovarů
a sladoven (http://ceske-pivo.cz/csps/kodexy).
2.3 Účastník svým zapojením do Soutěže potvrzuje, že je skutečným vlastníkem (tvůrcem) přihlašovaného
Projektu, že přihlašovaný Projekt je původní a dále že jeho účastí v Soutěži ani realizací Projektu nedojde
k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob a Pořadateli nevzniknou žádné povinnosti či závazky vůči
třetím osobám.

3. Účastníci
3.1 Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice nebo
právnická osoba se sídlem v České republice, která je vlastníkem (tvůrcem) Projektu splňujícího kritéria
stanovené výše v bodě 2 těchto Podmínek a která je držitelem veškerých potřebných oprávnění a povolení
za účelem úspěšné a legální realizace přihlášeného Projektu v plném rozsahu, např. živnostenského
oprávnění aj. (dále jen „Účastník“ či „Účastníci“).
3.2 Každý Účastník může přihlásit do Soutěže právě jeden Projekt. V případě přihlášení více Projektů týmž
Účastníkem bude do Soutěže zařazen ten Projekt, který byl Účastníkem přihlášen jako první.
4. Základní ustanovení
4.1 Projekty je možné přihlašovat od 3. 12. 2020 do konce Dubna 2021. Pořadatel si vyhrazuje právo
rozhodnout ve výjimečných a odůvodněných případech o přijetí Projektu přihlášeného později.
4.2 Přihlášení je možné výhradně prostřednictvím webového formuláře na stránkách
https://www.ostravar.cz/soutez, a to úplným a pravdivým vyplněním všech polí označených jako povinná
(*). Volitelně lze navíc vyplnit i jedno nebo více polí, která nejsou označena jako povinná. Webový formulář
obsahuje v sekci pro fyzické osoby pole: jméno*, příjmení*, telefonní číslo*, e-mail*, název projektu*,
úvodní foto projektu*, popis projektu*, web projektu, Facebook projektu, Instagram projektu. V sekci pro
právnické osoby jsou pole: název*, sídlo*, IČO*, právní forma*, jednající osoba (jméno*, příjmení*,
telefon*, e-mail*), název projektu*, úvodní foto projektu*, popis projektu*, web projektu, Facebook
projektu, Instagram projektu. Přihlášení jinou formou není možné a k přihláškám zaslaným jinak než
prostřednictvím zde uvedeného formuláře se nepřihlíží. K řádnému přihlášení do projektu je dále potřeba
též potvrdit souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů a souhlas Účastníka se zněním těchto
Podmínek.
4.3 Do Soutěže nebudou zařazeny Projekty nesplňující požadavky stanovené výše v bodech 2., 3. a 4. těchto
Podmínek, porušující práva jakýchkoli osob, odporující svým předmětem nebo způsobem zamýšleného
provedení právním předpisům či dobrým mravům, narušující organizaci a průběh Soutěže nebo poškozující
dobrou pověst Pořadatele či jeho výrobků. V případě, že kdykoli v průběhu Soutěže nastane nebo vyjde
najevo skutečnost ve vztahu ke kterémukoli Účastníkovi či Projektu, způsobilá ohrozit dobrou pověst
Pořadatele či jeho výrobků, je Pořadatel oprávněn účast takového Účastníka v Soutěži ukončit a Projekt
vyřadit ze Soutěže. Totéž platí též v případě, že Pořadatel zjistí, nebo bude mít důvodné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého Účastníka či jiné osoby, která
dopomohla danému Účastníkovi k účasti v Soutěži či k získání finanční odměny.
4.4 Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, ani na jakoukoli jinou
kompenzaci. Tímto není dotčeno ustanovení týkající se finanční odměny pro vítězné projekty.
4.5 Základní informace, o již přihlášených Projektech (název projektu, úvodní fotografie) budou po ověření
splnění základních podmínek Soutěže (tj. s časovým odstupem od okamžiku odeslání formuláře)
zveřejněny na webu https://www.ostravar.cz/soutez. Zveřejnění přihlášených Projektů má čistě
informativní charakter a nejedná se o závazné rozhodnutí Pořadatele o zařazení Projektu do Soutěže.

5. Vyhodnocení 1. kola Soutěže
5.1 Za účelem vyhodnocení 1. kola Soutěže bude Pořadatelem sestavena hodnotící komise (dále jen
„Komise“). Po uzávěrce přihlášek Projektů (tj. po 28. 2. 2021) Komise prověří splnění Podmínek ze strany
všech přihlášených Účastníků a Projektů. Projekty nevyhovující Podmínkám budou z dalšího rozhodování
Komise vyloučeny.
5.2 Z řádně a včas přihlášených Projektů, splňujících veškeré zde stanovené podmínky, Komise vybere
nejvýše 10 Projektů, které postoupí do 2. kola Soutěže (dále jen „Postupující projekty“). Informace o
Postupujících projektech v rozsahu dle uvážení Pořadatele budou zveřejněny na webu
https://www.ostravar.cz/soutez a na sociálních sítích nejpozději do konce dubna 2021 a Účastníci, kteří
Postupující projekty do Soutěže přihlásili, budou vyrozuměni prostřednictvím e-mailu. Ostatní (neúspěšní)
Účastníci nebudou nijak vyrozuměni.
6. Základní informace o druhém kole a o základních podmínkách pro získání finanční odměny
6.1 V průběhu měsíce dubna 2021 bude zahájeno 2. kolo Soutěže, a to koordinovaně s uvedením
související spotřebitelské soutěže spojené s propagací piva značky Ostravar. Bližší podmínky budou
zveřejněny nejpozději v den zahájení 2. kola Soutěže.
6.2 Principem 2. kola Soutěže bude výběr nejvýše 4 vítězných z Postupujících projektů (dále jen „Vítězné
projekty), a to se zapojením veřejnosti (účastníků související spotřebitelské soutěže). Podmínky zapojení
veřejnosti do rozhodování o Vítězných projektech budou dále upřesněny v pravidlech spotřebitelské
soutěže, zveřejněných nejpozději v den zahájení spotřebitelské soutěže.
6.3 Každý z nejvýše 4 Účastníků – vlastníků Vítězných projektů má právo převzít a výhradně pro účely
realizace svého Vítězného projektu využít finanční odměnu ve výši 100 000 Kč (dále jen „Odměna“), a to
za podmínek stanovených pro 2. kolo Soutěže a případně dále upřesněných v individuálně uzavřených
smlouvách mezi příslušným Účastníkem a Pořadatelem (předmětem smlouvy případně bude zejména
závazek k další spolupráci na propagaci Soutěže, Projektu a Pořadatele a jeho výrobků, podmínky předání
a dalšího účelově vázaného využití Odměny a další práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka s ohledem
na naplnění účelu Soutěže a realizaci Vítězného projektu). Za účelem předání Odměny je Účastník dále
povinen poskytnout Pořadateli nezbytnou součinnost ke splnění požadavků právních předpisů, zejména
v oblasti daní.
6.4 Účastník bere na vědomí, že pokud odmítne převzít Odměnu v souladu s podmínkami Soutěže a
případně též s individuální smlouvou s Pořadatelem, případně bez spravedlivého důvodu zcela odmítne
uzavření takové smlouvy, nebo pokud neposkytne součinnost potřebnou ke splnění požadavků právních
předpisů v souvislosti s předáním Odměny, jeho nárok na Odměnu zaniká bez náhrady a na jeho místo dle
rozhodnutí Pořadatele buď nastoupí v pořadí následující Účastník/Vítězný projekt, nebo Odměna
propadne ve prospěch Pořadatele.
7. Zpracování osobních údajů, nakládání s informacemi o Projektech, projevy osobní povahy
7.1 Potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů při přihlašování do Soutěže bere Účastník či osoba
jednající jménem/v zastoupení Účastníka (všechny tyto kategorie fyzických osob dále též jako „Zúčastněné
osoby“) na vědomí, že údaje v rozsahu: „údaj o věku nad 18 let, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa, účast na Projektu“ budou zpracovávány Pořadatelem nebo jím pověřeným zpracovatelem pro
účely organizace, vyhodnocení a kontroly Soutěže, včetně předání Odměn, a to v souladu se Zásadami
zpracování osobních údajů dostupnými na http://www.ostravar.cz/pravidla. Právním důvodem zpracování

je souhlas. Souhlas je kdykoli možné odvolat na e-mailové adrese ostravar@molsoncoors.com, odvolání
souhlasu má za následek ukončení účasti v Soutěži.
7.2 Doba zpracování je doba trvání Soutěže, resp. doba do odvolání souhlasu. Pokud je souhlas odvolán,
bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv
Pořadatele (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům,
vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu Pořadatele, déle pouze u Účastníků – příjemců
Odměny, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.
7.3 Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.
7.4 Zúčastněná osoba má zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu svých
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, výmaz a
likvidaci údajů, právo na přenositelnost údajů, právo podat námitky proti zpracování a právo nebýt
předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky.
7.5 Dozorovým orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
7.6 Účastník zapojením do Soutěže potvrzuje, že veškeré materiály poskytnuté Pořadateli za účelem jeho
účasti v Soutěži, které zobrazují či jinak prezentují identifikovatelné fyzické osoby, zejména jejich
podobizny a projevy osobní povahy, byly získány v souladu s právními předpisy a se souhlasem těchto osob
a Účastník je v případě výzvy ze strany Pořadatele připraven doložit souhlas těchto osob s jejich veřejnou
prezentací v souvislosti s Projektem.
7.7 Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré informace týkající se Projektu, které sdělí
Pořadateli prostřednictvím přihlašovacího webového formuláře, případně i jiným způsobem později
v průběhu Soutěže, mohou být Pořadatelem veřejně sdíleny, a to i ve spojení s příslušnou Zúčastněnou
osobou, zejména jejím jménem a příjmením, podobiznou, informacemi o její roli v Projektu a projevy
osobní povahy (např. obrazové či zvukové záznamy sloužící k seznámení s Projektem a jeho propagací), a
to bez nároku na odměnu, po dobu trvání Soutěže i po jejím skončení, maximálně po dobu 5 let od
ukončení Soutěže, dle rozhodnutí Pořadatele běžnými prostředky, tj. zejména prostřednictvím webových
stránek, sociálních sítí, dalších digitálních médií, tištěných médií, reklamních materiálů, audiovizuálních
záznamů pro televizní či digitální média, rozhlasových médií, a to i za účelem propagace Pořadatele či jeho
výrobků. Účastník bere na vědomí, že informace o Projektu a Zúčastněných osobách mohou být za účelem
veřejné prezentace dále upravovány, kráceny, kombinovány či prezentovány v jiné formě, než byly
Pořadateli původně předány.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto Podmínky mohou být Pořadatelem kdykoli jednostranně změněny, a to zveřejněním znění
změněných Podmínek na webu https://www.ostravar.cz/soutez. Účinnost změn nastává dnem jejich
zveřejnění, nebo dnem pozdějším, je-li tak ve změněných Podmínkách výslovně uvedeno.
8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli v jejím průběhu zrušit.
V Praze dne 3. 12. 2020

