
KANEC NENÍ SVINĚ!  
 
Dej si v období od 10. května do 6. června 2019 ve vybraných restauračních zařízeních 5 ks piv Kanec 
10°, Kanec 12° světlý nebo Kanec 12 ° polotmavý (nebo 5 ks těchto piv v libovolném poměru) a každý 
týden VYHRAJ ZÁSOBU PIVA. Navíc v termínu od 7. června do 17. června 2019 můžeš soutěžit o 
adrenalinové zážitky: 1 x jízda v závodním speciálu pro 5 osob, 1 x indoor surfing pro 5 osob a 1 x 
úniková hra pro 5 osob. 
 

Úvod 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže „KANEC NENÍ SVINĚ 
– VYHRAJ ZÁSOBU PIVA A ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY“ (dále jen „soutěž“). 

 
1. Pořadatel a provozovatel soutěže 
Pořadatelem a provozovatelem marketingové soutěže „KANEC NENÍ SVINĚ – VYHRAJ ZÁSOBU PIVA A 
ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY“ je obchodní společnost SMART FOR YOU a. s., se sídlem Jožky Silného 
2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29264715, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6295 (dále 
jen „pořadatel“).  
 

2. Termín a místo konání   
Soutěž probíhá v termínu od 10. května 2019 do 17. června 2019. Soutěž probíhá na území České 
republiky ve vybraných restauračních zařízeních (seznam vybraných restauračních zařízení je součástí 
těchto pravidel). 
 

3. Účastník soutěže  
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito pravidly (dále 
jen „účastník“, „soutěžící“ nebo „zákazník“). 

 
4. Podmínky účasti v soutěži 
4.1. Do soutěže se účastník zapojí splněním všech následujících podmínek: 

a) dá si v některém z vybraných restauračních zařízení 5 ks piv Kanec 10°, Kanec 12° světlý nebo 
Kanec 12° polotmavý (nebo 5 ks těchto piv v libovolném poměru) 
b) uschová si pokladní účtenku, která prokazuje platbu za 5 ks soutěžních produktů 
c) vyplní registrační formulář na webových stránkách pořadatele www.kanecnenisvine.cz, 
v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, přiloží fotokopii/sken účtenky a 
následně vyplnění registračního formuláře potvrdí kliknutím na tlačítko „Odeslat“. 

4.2. Vyplněním registračního formuláře této soutěže na webu www.kanecnenisvine.cz účastník 
potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a také vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže. 

4.3. Zákazník je zařazen do soutěže okamžikem registrace (vyplněním webového formuláře), při 
současném splnění veškerých, v těchto pravidlech popsaných náležitostí. 

4.4. Do soutěže budou zařazeny pouze ty vyplněné registrační formuláře, které byly doručeny v době 
konání soutěže, tj. do 17. června 2019 do 23:59 hod. Nevýherní daňové doklady – účtenky se 
automaticky přenášejí do dalšího kola soutěže (např. soutěžící, který nebude vylosován jako 
výherce v 1. kole soutěže, může se stejnou účtenkou soutěžit i v dalších kolech soutěže, a to bez 
nutnosti její opakované registrace). Soutěžní kola probíhají od pátku (tj. od 10. května, 17. května, 
24. května, 31. května a 7. června) do čtvrtku (tj. do 16. května, 23. května, 30. května, 6. června) 
mimo kolo poslední, které končí v pondělí 17. června. 

4.5. Formuláře doručené do soutěže před jejím zahájením nebo po jejím ukončení nebudou do soutěže 
zařazeny. 
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4.6. Soutěžící je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek 
registračního formuláře nebude vyplněna pravdivými nebo úplnými údaji, bude takový soutěžící z 
účasti v soutěži vyloučen. 

4.7. Každý zákazník se může do soutěže zapojit opakovaně, vždy však s novým daňovým dokladem – 
účtenkou, resp. s novou objednávkou a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Čím víc 
účtenek zaregistruje soutěžící, tím vyšší je pravděpodobnost výhry. Každé číslo účtenky lze 
registrovat pouze jednou. Na každé platné číslo účtenky lze vyhrát jednou. V případě vícenásobné 
registrace jedné účtenky bude uznána pouze první registrace, bez ohledu na počet zakoupených 
produktů na jednom pokladním dokladu. 

4.8. Do soutěže budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené 
podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených 
podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v 
pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále jejich rodinní příslušníci. V 
případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak 
výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání 
podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která 
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které 
jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech. 

 

5. Produkty a výhry zařazené do soutěže 

5.1. Soutěžní produkty:  

Kanec 10° 0,5 l 

Kanec 12° polotmavý 0,5 l 

Kanec 12° světlý 0,5 l 

5.2. Výhry:  

Soutěž se skládá ze 4 soutěžních kol a jednoho finálového kola. Termíny kol jsou následovné: 

Soutěžní kolo Termín Vyhlášení výherců 

1. kolo 10.05. - 16.05. 17.05. 

2. kolo 17.05. - 23.05. 24.05. 

3. kolo 24.05. - 30.05. 31.05 

4. kolo 31.05. - 06.06. 07.06. 

finálové kolo 07.06. - 17.06. 18.06. 

   

V rámci 4 soutěžních kol budou mezi soutěžící rozděleny tyto ceny (dále jen „výhra“): 

1. CENA 

50 l sud piva Kanec 10° + zapůjčení výčepního zařízení ٭ 
+ poukaz na prohlídku pivovaru pro 5 osob 

2. CENA 

30 l sud piva Kanec 10° + zapůjčení výčepního zařízení ٭ 
+ poukaz na prohlídku pivovaru pro 5 osob 

3. CENA 

40 ks 0,5 l piva Kanec 10° + poukaz na prohlídku pivovaru pro 5 osob 

4. CENA 

20 ks 0,5 l piva Kanec 10° + poukaz na prohlídku pivovaru pro 5 osob 

5. CENA 



10 ks 0,5 l piva Kanec 10° + poukaz na prohlídku pivovaru pro 5 osob 
 Při převzetí výhry uhradí výherce pořadateli vratnou zálohu ve výši 3.000,- Kč za zapůjčení sudu a výčepního٭

zařízení. 

1. CENA až 5. CENA obsahuje poukaz pro 5 osob na prohlídku pivovaru Zámecký pivovar BŘECLAV, 

Pod Zámkem 625/8, 690 02 Břeclav. 

 

V rámci finálového kola budou mezi soutěžící rozděleny tyto hlavní ceny (dále jen „výhra“) 

1. CENA 

Jízda s profesionálním jezdcem v Ariel atom 3.5 pro 5 osob 

2. CENA 

Indoor surfing pro 5 osob 

3. CENA 

Úniková hra pro 5 osob 

 

6. Vyhodnocení výherců 
6.1. Losování výherců 1. kola až 4. kola proběhne vždy v pátek v 9:00 a seznam výherců bude následně 

uveřejněn na facebokovém profilu www.facebook.cz/pivovarbreclav. Losování výherců 
finálového kola a jejich vyhlášení na facebokovém profilu www.facebook.cz/pivovarbreclav 
proběhne v pondělí 17. června 2019. Výherci budou bezprostředně po vylosování kontaktováni 
buď telefonicky nebo emailem, kdy budou vyzváni k předložení podkladního dokladu. Nárok na 
svoji výhru prokáže účastník předložením pokladního dokladu, který zaregistroval na webové 
stránce www.kanecnenisvince.cz. Výhru je možné vyzvednout v provozovně, ve které uskutečnil 
soutěžní (výherní) objednávku, resp. platbu, a to nejpozději do 14 dní po skončení soutěže, tj. do 
28. června 2019. Pokud účastník nebude schopen z jakéhokoliv důvodu předložit pokladní doklad 
nezbytný k ověření jeho shody se zaregistrovaným pokladním dokladem, bude ze soutěže 
vyloučen a výhercem se stane další vylosovaný účastník.  

6.2. Účastník soutěže je povinen uschovat originál pokladního dokladu za účelem ověření platby za 
příslušnou objednávku. Pokud na základě výzvy pořadatele nepředloží pokladní doklad o zaplacení 
výrobku splňujícího podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže vyřazen.  

6.3. Pořadatel nezodpovídá za chyby při registraci vč. sdělení chybné adresy, ztrátu nebo poškození 
pokladních dokladů. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení registračního 
formuláře. 

6.4. V případě, že si výherce nevyzvedne svou výhru ve lhůtě uvedené v bodu 6.1. pravidel, přechází 
nevydaná výhra na dalšího vylosovaného účastníka. 
 

7. Zpracování osobních údajů   
7.1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webové stránce www.kanecnenisvine.cz 

účastník uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem 
předání výhry, vyhodnocení výherců, řešení otázek souvisejících s účasti v této soutěži, a to po 
dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Souhlas uděluje účastník podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, doručovací 
adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správcem osobních údajů je pořadatel. 

7.2. Účastník, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jejich využití v rámci 
soutěže, nebude do soutěže zařazen.  

7.3. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu 
osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, 
právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat 
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od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho 
osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu. 

7.4. Zapojením se do soutěže účastník potvrzuje, že v případě výhry souhlasí se zveřejněním svých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na webové stránce 
www.kanecnenisvine.cz, případně na facebookovém profilu soutěže. 

7.5.  Tyto souhlasy je účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu 
pořadatele info@kanecnenisvine.cz. 
 

8. Závěrečná ustanovení  
8.1. Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody vzniklé účastníku v souvislosti s účastí v soutěži 

nebo v souvislosti s čerpáním výhry. Pořadatel soutěže neručí za jakékoli technické problémy v 
souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, 
přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez 
udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude 
tato změna provedena písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a zveřejněná na webové 
stránce www.kanecnenisvine.cz. Účinnost této změny dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle 
předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech 
záležitostech týkajících se této soutěže.  

8.2. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže 
stanoveno. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv 
jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech.  Výhry nelze vymáhat 
soudní cestou a není na ně právní nárok. Vymáhání účasti a výher v této soutěži soudní cestou je 
vyloučeno. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o 
sporných otázkách je vždy na pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození výher.  

8.3. Tato pravidla se řídí českým právem a jsou sestaveny v souladu s platnou legislativou České 
republiky. Pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové 
stránce www.kanecnenisvine.cz. Jakékoliv dotazy týkající se soutěže je možné zaslat na email: 
info@kanecnenisvine.cz.  
 

 

SEZNAM VYBRANÝCH (SOUTĚŽNÍCH) RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
 

název adresa město 

U dřevěného vlka Zelný trh 318/1 Brno 

U dřevěného orla Orlí 482/3 Brno 

Restaurace Lány Ukrajinská 1 Brno 

Doraz bar nám. Karla IV., 1794/29a Brno 

Kavárna Kraválna Pálavské nám. 4246/5 Brno 

Veselá Vačice Běhounská 2 Brno 

Kafara Fryčajova 78/16 Brno 

Komec sportovní areál Hněvkovského 62c Brno 

Restaurace Laguna Smetanova 2 Brno 

Zahrada Ambrosia Údolní 37 Brno 

Pomalý bar Úvoz 60 Brno 

Restaurace a pizzerie 
Sokolovna Rolencova 93 Brno 

Black Sun Hookah Koliště 245/71 Brno 

U konkurence Babičkova 104/17 Brno 
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Hostinec Na Gumce Kanice Kanice 

Bowling Kaštanka Kaštanová 70b Brněnské Ivanovice 

Irish Pub Národního odboje 706/1 Břeclav 

Hotel Rose Veslařská 2956/5 Břeclav 

Cykloterasa Bažina M. Kapusty 301/20 Břeclav 

Penzion U Machů Haškova 30 Břeclav 

Burgr's Club 21. dubna 694 Lednice 

Hospoda Na Rožku Tř. 1. máje 55/10 Břeclav 

U Kače Nádražní 7/5 Dubňany 

Sklípek Miluška Starovice 218 Starovice 

Restaurace Maděrič Chalúpky 1 Moravský Žizkov 

Café Jasan Rosenberská 1257 Podivín 

Na Větrné Hůrce Brandlova 3914/104 Hodonín 

Radniční sklípek Kovářská 20/2 Kroměříž 

Restaurace Adélka Pustiměřské Prusy 80 Pustiměř 

Radniční vinárna Radnická 107/2 Vyškov 

Tankovna Moskva Nám. práce 2512 Zlín 

Autobar Náves 643 Zlín 

Nový svět Dlouhá 4307 Zlín 

Bárka (loď přehrada) Na Požáře Zlín 

Steak bar Jiřího z Poděbrad 337 Uherské Hradiště 

Autocamp Velehrad Salašská 31 Velehrad 

Skanzen Velehrad Modrá 227 Velehrad 

Obecní hospoda 
Klentnice Klentnice 24 Klentnice 

 

 


