
Pravidla marketingové akce „Soudek zdarma na letní 
grilovačku“  

Sbírejte razítka za svoje nákupy a odměňte se soudkem 
zdarma.  

 
 

 

1. Úvod  
Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce „Soudek zdarma na letní grilovačku“ 
(dále jen „Akce“).  

  
2. Pořadatel a provozovatel Akce 

Pořadatelem a provozovatelem Akce je ROSA market s.r.o., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 
Kroměříž, IČ: 25506641, (dále jen „pořadatel“). 
 

3. Termín a místo konání Akce  
3.1. Akce probíhá od 3.května do 31.července 2021 v pivovarské prodejně Měšťanské pivovaru v Kutné 

Hoře.  
3.2. Akce se vztahuje na základní sortiment z produkce Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře, tj. 

Kutnohorská Bronzová 10, Kutnohorská Stříbrná 11 a Kutnohorská Zlatá 12 v sudech o objemu 15 l 
nebo 30 l.  

3.3. Akce probíhá na území České republiky v pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře, 
U Lorce 11 – Šipší, 284 01 Kutná Hora.  

 
4. Princip Akce  

4.1. Zákazník, který nakoupí v pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře sudové pivo o 
objemu minimálně 15 l získá razítko do své sběratelské kartičky. Sběratelskou kartičku si zákazník 
vyzvedne v pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře.  

4.2. Za každých zakoupených 15 l sudového piva ze základního sortimentu z produkce Měšťanského 
pivovaru v Kutné Hoře dle bodu 3.2. těchto pravidel získá Zákazník na svoji sběratelskou kartičku1 
razítko.   

4.3. Během trvání Akce zákazník může za svá nasbíraná razítka získat 15 l soudek piva zdarma.  
4.4. Po nasbírání 4 razítek na své sběratelské kartičce získá Zákazník 15 l soudek piva zdarma. Zákazník 

si vyzvedne soudek zdarma v pivovarské prodejně dle bodu 3.3. těchto pravidel. V případě, že chce 
zákazník uplatnit nasbíraná razítka a vyměnit je za definovaný soudek zdarma, musí kartičku 
odevzdat v pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře. Dárky nejsou směnitelné za 
jiné ceny nebo za finance.  

4.5. Při vyzvednutí soudku zdarma zákazník zaplatí vratnou zálohu 1500 Kč, která mu bude po 
odevzdání vratného obalu vrácena zpět.   

4.6. Akce platí vždy na 1 druh piva ze základního sortimentu produkce Měšťanského pivovaru v Kutné 
Hoře definované v bodě č. 3.2. 

 
5. Účast v Akci a podmínky Akce  

5.1. Účastníkem Akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území 
České republiky, která splnila všechny podmínky pro účast v Akci stanovené těmito pravidly (dále 
jen „Zákazník“ nebo „Účastník“).  

5.2. Získat soudek zdarma v pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře může jen 
zákazník po splnění všech následujících podmínek:  

5.2.1. Uskuteční nákup sudového piva (specifikovaného v bodě 3.2. těchto pravidel) v pivovarské 
prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře.  



5.2.2. Vlastní sběratelskou kartičku (dále jen „Karta“), kterou je možné získat v pivovarské prodejně 
Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře při placení prvního nákupu uskutečněného po zahájení 
Akce.    

5.2.3. Získá za každých, v době trvání Akce zakoupených 15 l sudového piva (specifikovaného v bodě 
3.2. těchto pravidel) jedno razítko, 15 l = 1 razítko.  

5.2.4. Do Karty postupně, po celou dobu trvání Akce, sbírá razítka. 
5.2.5. Karta, která obsahuje požadovaný počet razítek, v případě této Akce 4 razítka, následně 

opravňuje Účastníka k vyzvednutí soudku zdarma. Soudek zdarma bude vydán ve stejném druhu 
piva, na který razítka během celé Akce Účastník sbírá.  

5.3. Kartu může Účastník po dobu trvání Akce použít pouze v pivovarské prodejně Měšťanského 
pivovaru v Kutné Hoře.   

5.4.  Kompletní Kartu s nasbíranými razítky předloží Účastník při odebrání 15l soudku zdarma v 
pivovarské prodejně Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře.   

5.5. Při vyzvednutí 15l soudku zdarma Účastník zaplatí vratnou zálohu 1500 Kč, která mu bude po 
vrácení vratného obalu dána zpět.  

5.6. Do Akce budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky 
Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek Akce 
jednotlivými Účastníky. Soudek zdarma Účastníkovi 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, které jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené 
v Pravidlech.  

6. Soudek zdarma za nasbíraná razítka  
6.1. V průběhu trvání Akce, tj. od 3. května do 31. července 2021 může Účastník získat následující 

odměnu:  
 

NASBÍRANÁ       

RAZÍTKA 

ODMĚNA  

4 razítka  15L SOUDEK Kutnohorské Bronzové 10 nebo Kutnohorské Stříbrné 11 nebo 

Kutnohorské Zlaté 12 dle druhu piva, pro který se rozhodl Účastník na začátku Akce 

razítka sbírat   

  

  

   
 
 
 
7. Ostatní ustanovení  

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně 
změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na svých 
webových stránkách www.pivokutnahora.cz/soudekzdarma , kde jsou také k dispozici platná a 
úplná Pravidla. Pořadatel si dále vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných 
otázkách týkajících se této Akce.  

7.2. 15l soudek zdarma nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiného dárku nebo hlavní ceny, 
než je pořadatelem Akce stanoveno. Pořadatel Akce není vůči Účastníkům Akce nijak zavazován a ti 
nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou stanovena v těchto Pravidlech. 
Odměnu nelze vymáhat soudní cestou a není na ní právní nárok.  

7.3. Pořadatel neodpovídá za škody, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v Akci či v souvislosti 
s čerpáním odměny.   

Úplná pravidla Akce jsou po celou dobu trvání Akce k dispozici na webových stránkách pořadatel 
www.pivokutnahora.cz/soudekzdarma . Zkrácená pravidla Akce budou uveřejněna v propagačních materiálech 
Akce.  
 
V Kroměříži dne 12.4.2021 

http://www.pivokutnahora.cz/soudekzdarma
http://www.pivokutnahora.cz/soudekzdarma%20razitka


 


