
SOUTĚŽ MOVEMBEER 

 

Pořadatel a organizátor soutěže: 

Pořadatelem soutěže je Barber´s house cooperation s.r.o., IČ: 07578962, se sídlem Kounicova 

294/63, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, sp. zn. C 108925 

Název soutěže: 

MOVEMBEER 

Trvání soutěže: 

Soutěž se koná od 08.11.2019 do 30.11.2019 

Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní stanovená pravidla soutěže 

(dále jen „soutěžící“).  

Soutěžící berou na vědomí, že účastí v soutěži projevují svůj souhlas s těmito pravidly 

soutěže a zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno dále v těchto pravidlech. 

Pravidla soutěže, výhry a způsob určení vítězů a předání výher:  

Soutěž bude probíhat na webové stránce www.barbershouse.cz za podpory facebookové 

stránky Český klub vousáčů. 

Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že odešlou Pořadateli na e-mailovou adresu 

redakce@barbershouse.cz fotografii, kde bude zachyceno téma „Mužské radosti“. Je 

na kreativním uvážení každého, jak soutěžní snímek pojme. Pořadatel si vyhrazuje právo 

nezveřejnit vulgární či jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé fotografie – soutěžící bude o 

tomto kroku neprodleně informován.  

Pořadatel pak fotografie zveřejní na webových stránkách www.barbershouse.cz/MOVEMBER  

Zveřejněné fotografie pak budou získávat hlasy. Výhercem hlavní ceny – PIVO NA CELÝ 

ROK ZDARMA - se stane osoba, jejíž fotografie bude mít ke dni 30.11.2019 nejvíce hlasů. 

Všichni soutěžící získají po odeslání fotografie na uvedený e-mail jedinečný kód na slevu 

10 % na zboží v eshopu www.vousaci.cz. Sleva na nákup v eshopu je platná do 31.12.2019.  

Výherce, jakož i další soutěžící, mohou být po skončení soutěže označeni v galerii na 

facebookové stránce či instagramovém účtu Českého klubu vousáčů anebo magazínu Barber´s 

house.  

V případě výhry bude Pořadatel kontaktovat výherce prostřednictvím e-mailové adresy. 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat z důvodů, že uvedl adresu neúplnou, 
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nesprávnou nebo neexistující nebo nebude na kontaktní zprávu reagovat déle než 7 dnů od 

jejího přijetí, ztrácí na výhru nárok. V takovém případě zvítězí fotografie s druhým nejvyšším 

počtem hlasů.  

PODMÍNKY PŘEVZETÍ A UPLATNĚNÍ VÝHRY – PIVO NA CELÝ ROK ZDARMA: 

- Výhra odpovídá 37 košům piva Chotěboř. Odběr piva bude individuálně 

domluven s výhercem dle regionu, odběr bude podmíněn více závozy kvůli 

trvanlivosti piva, ideálně vždy jedenkrát za měsíc. Výherce bere na vědomí, že 

převzetí piva je podmíněno zaplacením zálohy za každou přepravku 100,- Kč a 

skleněnou láhev 3,- Kč.  

 

- Pokud se výherce v předem dohodnutou dobu nedostaví, ztrácí na výhru bez jakékoli 

náhrady nárok. 

Informace ohledně zpracování osobních údajů 

Pořadatel prohlašuje, že v rámci soutěže bude zpracovávat za účelem možnosti realizace 

soutěže a následného kontaktování soutěžícího a vyhodnocení soutěže tyto osobní údaje: 

jméno, příjmení, e-mailová adresa, podobizna. Předmětný účel je vázán na právní důvod plnění 

smluvní povinnosti.  

Další důležité podmínky soutěže: 

Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas s použitím svých autorských děl (fotografií) 

pořadatelem a organizátorem soutěže, popř. třetích stran v souvislosti se soutěží, zejména (ne 

však výlučně) ke zveřejnění v prostředí internetu (na soutěžní stránce, webových stránkách a 

sociálních sítích). 

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu 

jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění 

pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže v soutěžní záložce. 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.  

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do 

soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze 

soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru. 

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.   

V Brně dne 06.11.2019 

 


