
PRAVIDLA PROPAGAČNÍ SOUTĚŽE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
s názvem „SETŘI LOS A VYHRAJ“ 

(dále jen „Soutěž“) 
  

I. POŘADATEL 
 

Pořadatel Premiere Cinemas Czech s.r.o., IČ 24191892 se sídlem Švehlova 1391/32, 102 00 
Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 

187254, (dále jako „Pořadatel“) uspořádá Soutěž pro spotřebitele (dále jako „Soutěžící“). 
 

II. OBDOBÍ KONÁNÍ A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

1. Pořadatel pořádá Soutěž v termínu od 16. 9. 2021 do 14. 10. 2021 nebo do vyčerpání 
Výher (dále jako „Období konání Soutěže“). 

2. Soutěž probíhá ve všech provozovnách multiplexů Premiere Cinemas v České 
Republice (dále jako „Místo konání“) a to v souladu s níže uvedenými pravidly. 

 
III. SOUTĚŽÍCÍ 
1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel, který je způsobilý pro daný 

právní úkon – nákup soutěžního produktu (dále jako „Soutěžící“). 
2. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném 

poměru k Pořadateli ani provozovnám zúčastněným na Soutěži, jakož i osoby jim 
blízké. 

 
IV. REALIZACE SOUTĚŽE 
1. Soutěž slouží k podpoře prodeje soutěžních produktů, přičemž podmínkou pro účast 

v Soutěži je zakoupení aspoň jednoho ze Soutěžních produktů. 
2. Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Období konání soutěže a v Místě konání 

Soutěže jednorázově (na jeden pokladní doklad) zakoupí jakýkoliv točený nápoj z Post 
Mixu nebo nápoj v PET lahvi (dále jen „Soutěžní produkt“ a „Soutěžní nákup“) a splní 
další podmínky stanovené v těchto pravidlech. Za každý Soutěžní nákup dostane 
kupující jeden stírací los (dále jen „Soutěžní stírací los“). Každému spotřebiteli, který 
splní podmínky pro vstup do Soutěže, obsluha v příslušné zapojené vybrané 
provozovně do Soutěže předá Soutěžní stírací los (1 Soutěžní los za 1 Soutěžní 
nákup). 
 
 

V. VÝHRY 
1. Soutěžící mají možnost vyhrát 15.003 výher v rámci celé Soutěže. Výhry jsou 

přiměřeně rozděleny mezi všechny vybrané provozovny a jsou nimi: Vstupenky do 
kina pro dvě osoby (30 x 2 volné poukazy na běžnou 2D projekci), 1700 x malý 
popcorn (různé příchutě s výjimkou příchutě karamel), 2850 x malý točený nápoj, 
5600 x 25 % sleva na velké menu, 1000 x 1+1 vstupenka zdarma (při nákupu jedné  
vstupenky za základní vstupné získá soutěžící druhou vstupenku zdarma), 1770 x 
sluchátka Pepsi, 1770 x držák na mobil Pepsi, 280 x batůžek Pepsi a hlavní výhry 3x 
hoverboard (dále spolu jako „výhry“). 

2. Platnost kuponových výher, kterými jsou: 25% sleva na velké menu, 1+1 vstupenka 
zdarma, vstupenky do kina pro 2 osoby, malý točený nápoj, malý popcorn, je časově 



omezena. Tento typ výher je nutno uplatnit v Místě konání soutěže oproti předání 
Soutěžního stíracího losu s uvedením výhry nejpozději do 2 měsíců od ukončení 
Soutěže jinak výhra propadá ve prospěch Pořadatele bez nároku na náhradní plnění. 
Výhru 1+1 vstupenka zdarma a volné vstupy do kina pro 2 osoby lze uplatnit při další 
návštěvě. 

3. Okamžité věcné výhry, kterými jsou: sluchátka Pepsi, držák na mobil Pepsi, batůžek 
Pepsi, předá zaměstnanec provozovny Soutěžícímu oproti předání Soutěžního 
stíracího losu v Místě konání soutěže ihned po uskutečnění soutěžního nákupu a 
následném setření Soutěžního stíracího losu, jinak výhra propadá ve prospěch 
Pořadatele bez nároku na náhradní plnění. 

4. Okamžité věcné výhry, kterými jsou hlavní ceny hoverboardy, předá Pořadatel 
Soutěžícím, kteří získají výherní losy s uvedením této výherní ceny. Po zjištění této 
věcné výhry kontaktuje Soutěžící zaměstnance provozovny, předloží výherní los a 
účtenku k Soutěžnímu nákupu, předá zaměstnanci kina své kontaktní údaje potřebné 
k převzetí výhry (jméno, e-mail, telefon, adresu) a předloží doklad totožnosti. Hlavní 
výhra bude Soutěžícímu předána oproti podpisu předávacího protokolu a ověření dle 
dokladu totožnosti do 14 kalendářních dní od doby, kdy Soutěžící oznámí svoji výhru 
Pořadateli. Soutěžící svojí účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních 
údajů v rozsahu (jméno, e-mail, telefon, adresa) za účelem předání výhry. 

 
VI. URČENÍ VÝHERCŮ  
1. Pořadatel připravil do Soutěže celkem 15.003 kusů soutěžních Stíracích losů, které 

jsou přiměřeně rozděleny mezi všechny provozovny. Počet výher je omezen do 
vyčerpání zásob Soutěžních stíracích losů v každé provozovně. 

2. Každý Soutěžící, který bezvýhradně (úplně a správně) splnil podmínky pro účast 
v Soutěži má šanci vyhrát výhru. 

3. Výherci v Soutěži budou určeni náhodně – po setření Soutěžního stíracího losu může 
každý Soutěžící vyhrát okamžité výhry, dle dostupnosti na příslušné vybrané 
provozovně zapojené do Soutěže nebo kuponové výhry 

4. Při předávání výher, mohou být se souhlasem Výherce, zhotovovány fotografie pro 
marketingové účely související s propagací Soutěže a produktů Pořadatele, které 
bude moci použít Pořadatel. V této souvislosti, Soutěžící souhlasí ve smyslu 
občanského zákoníku s vyhotovením a použitím a zveřejněním jeho podobizny a 
jména, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo projevů, 
v printových a elektronických médiích způsobem a v rozsahu obvyklém pro 
marketingové využití.  

 
VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 
1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto příslušné Výhry jakékoliv jiné plnění. 

V případě nedostupnosti výhry, Výherce nemá nárok na náhradní výhru.  
2. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná 

plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 
3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného 

typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, tak, aby se mohli 
Výhercům účelně odevzdat. 

4. Pořadatel neodpovídá za vlastnosti Výher. 



5. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch 
Pořadatele, 

6. Vyobrazení Výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky, 
bannery apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher. 

7. Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti 
se Soutěží (ať už byly způsobeny lidským faktorem nebo technickou chybou), či jiné 
případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží nebo s její dostupností pro 
Soutěžící. 

8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži, 
přičemž v případě sporu má Pořadatel právo posoudit a s konečnou platností 
rozhodnout v jakékoliv otázce spojené se Soutěží. O jakýchkoliv pochybnostech 
v souvislosti se Soutěží (např. Nárok na Výhru, podmínky pro účast v Soutěži apod.) a 
o reklamacích či námitkách Soutěžících v souvislosti se Soutěží rozhoduje s konečnou 
platností Pořadatel. Falešné soutěžní stírací losy budou neplatné a nepřípustné, 
včetně těch, jejichž vnější nebo vnitřní povrch byl jakýmkoliv způsobem upravován. 
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se přípustnosti Soutěžních stíracích losů 
rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli 
ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez 
povinnosti nahradit jakékoli náklady či škodu. 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodů a bez náhrady změnit dobu trvání 
Soutěže, jejího trvání, a to tak, že změnu zveřejní na své webové stránce nebo 
v příslušných provozovnách zapojených do Soutěže. Toto vše může pořadatel udělat 
bez nároku Soutěžících na náhradu nákladů či škody, která by mohla Soutěžícím 
vzniknout. 

10. Případné námitky nebo reklamace proti průběhu Soutěže lze Pořadateli zaslat 
písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dní od 
ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v úvahu. Rozhodnutí 
Pořadatele o námitce/ reklamaci je konečné. 

11. Úplné znění pravidel je k dispozici v každé zúčastněné provozovně a na webu 
Pořadatele www.premierecinemas.cz. Pravidla mohou být v souvislosti se soutěží 
komunikována na propagačních materiálech ve zkrácené verzi, avšak tato úplná 
pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná, konečná a závazná. 

 
Pravidla se řídí předpisy platnými v České Republice. 
 
V Praze dne 16. 9. 2021   Pořadatel Premiere Cinemas Czech s.r.o. 

http://www.premierecinemas.cz/

