1. Organizátor soutěže a podmínky
a. Vyhlašovatelem soutěže s názvem „Soutěž o 100 piv v Pivovar Hotelu Na Rychtě.“ je
společnost: Catering Na Rychtě s.r.o., IČO 28749901 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 30746, se sídlem Ústí nad
Labem, Klášterní 75/9, 40001 (dále jako Pořadatel).
b. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let, které do 20. 9. 2018
zaslali na email: info@pivovarnarychte.cz fotografie s pivem Mazel pořízené na cestách
v České republice a zahraničí a poskytnutím svých osobních údajů (jméno, příjmení,
email a telefon) dali pořadateli souhlas se zařazením fotografií do soutěže a se
zpracováním svých uvedených osobních údajů. Dále se soutěže mohou zúčastnit všechny
fyzické osoby starší 18 let, které v době od 21. 9. 2018 do 6. 10. 2018 budou hlasovat o
fotografiích zařazených do soutěže na www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte.
Účastník soutěže, který zaslal soutěžní fotografie, dává souhlas se zveřejněním soutěžních
fotografií v tištěném materiálu Pořadatele – Rychtářské listy, na webových stránkách
www.pivovarnarychte.cz a na profilu Pořadatele na sociální síti Facebook. Každý
z účastníků má možnost zaslat i více fotografií z různých míst. V případě, že účastník
zašle více fotografií/záběrů z jednoho místa, vyhrazuje si Pořadatel právo vybrat na
základě vlastního zvážení z těchto fotografií sám jednu, kterou následně zveřejní.
c. Každý z účastníků soutěže má možnost hlasovat o zveřejněných fotografiích a to pouze
na www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte.
d. Hlasování na www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte
bude probíhat formou
přidávání hlasů jednotlivým fotografiím kliknutím na ikonu „Líbí se mi“, 1 hlas = 1 „Líbí
se mi“.
e. Výsledný počet hlasů, který se bude rozhodovat o vítěznýh fotografiích bude celkový
počet „Líbí se mi“ u každé fotografie na www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte.
f. Získávání jednotlivých hlasů na portále Facebook (Líbí se mi) nesmí probíhat formou
financované propagace příspěvků, pouze prostým sdílením v rámci svých přátel a
přidáváním unikátních Líbí se mi.
g. Uzavírka hlasování proběhne dne 6. 10. 2018 ve 20:00:00.
h. Vyhodnocení soutěže proběhne v neděli 7. 10. 2018.
2. Předmět soutěže
a. Předmětem soutěže je soutěžní fotografie, na které bude zřetelně vyobrazena láhev s
pivem Mazel, a která bude pořízena v zahraniční nebo v České republice a nebyla
publikována v předchozích ročnících. Soutěžní fotografie nesmí obsahovat pivní tácky,
ani jiné další pivní suvenýry Pivovar Hotelu Na Rychtě.
b. Fotografie může obsahovat spolu s pivní lahví i další motivy (lidi, zvířata, přírodu apod.),
ale dominantní a zřetelná musí být na fotografii pivní láhev Mazla.
c. Ze soutěže budou vyřazeny ty fotografie, které budou porušovat etické zásady
(vulgárnost, erotika apod.), a mohou být vyřazeny i ty fotografie, na kterých nebude láhev
Mazla čitelná a dominantí.
d. Vyřadit nevhodné fotografie ze soutěže může Pořadatel.
e. Pořadatel se zavazuje fotografie zveřejnit pouze na jeho oficiálních webových stránkách
www.pivovarnarychte.cz a www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte, a v tištěném
materiálu Pořadatele – Rychtářské listy.
3. Výhra a podmínky získání výhry
a. Výherce – autoři fotografií s největším počtem udělených hlasů získají zdarma piva z
Pivovar Hotelu Na Rychtě.
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2. místo - 75 piv,
3. místo - 50 piv,
4. místo – 25 piv.
Celkem budou rozdány 4 výhry a 250 piv.
Výhru může Výherce zkonzumovat i s přáteli za podmínky, že bude vždy přítomen
konzumaci.
Výhru může Výherce sám nebo se svými přáteli zkonzumovat ode dne udělení výhry do
30. 12. 2018. Po tomto datu nevyčerpaná výhra, případně její nedočerpaná část, propadá,
pokud se Výherce nedomluví s Pořadatelem jinak.
Výherce bude mít v Pivovar Hotelu Na Rychtě založen vlastní speciální účet, na kterém
mu bude konzumace vedena.
Výherce bude moci konzumovat točené pivo z nabídky Pivovar Hotelu Na Rychtě.
Výherci i výherní fotografie budou zveřejněni na webových stránkách
www.pivovarnarychte.cz a na www.Facebook.com/PivovarHotelNaRychte po 8. 10.
2018.
Výhry nelze směnit za hotovost a nelze požadovat jinou výhru než je Pořadatelem v této
soutěži stanovena.
Výherci budou vyhlášeni během oslavy 8. narozenin Pivovar Hotelu Na Rychtě 7. 10.
2018 a následně v další dny kontaktováni emailem na uvedenou emailovou adresu
v přihlášce, popřípadě telefonicky.
Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry.
Pořadatel si vyhrazuje pravidla soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže měnit či soutěž
zrušit.
Výsledky soutěže jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.

4. Vyloučení ze soutěže
a. Ze soutěže budou automaticky vyloučeni všichni účastníci, jejichž fotografie nesplní
požadavky stanovené těmito pravidly, případně ti, kteří jiným způsobem nevyhoví
pravidlům soutěže. O vyřazení fotografie není Pořadatel povinen účastníka informovat.
b. Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří jsou v zaměstnaneckém vztahu
s Pořadatelem.

