PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE „VYBAV SE NA DOVOLENOU“
Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže „VYBAV SE NA
DOVOLENOU“. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím.

1. POŘADATEL, ORGÁNIZÁTOR A TECHNICKÝ SPRÁVCE SOUTĚŽE
1.1. Pořadatelem soutěže je společnost KMV BEV CZ s.r.o. se sídlem Praha 9, Kolbenova
510/50, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 06495079 (dále jen „pořadatel“).
1.2. Organizátorem soutěže je společnost ritual communication s.r.o., Palackého 75,
Poděbrady 290 01, IČ: 27075966 (dále jen „organizátor“).
1.3. Technickým správcem soutěže je společnost Nilia Production, s.r.o., Pujmanové 888/13,
Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302 (dále jen „technický správce“).

2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 1. 3. 2022 00:00:00 do 25. 4. 2022
23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) ve vybraných restauracích firemního
stravování provozovaných společností Aramark, s.r.o., jež jsou zapojeny do této soutěže
a jejichž seznam je přílohou těchto pravidel (dále jen „vybrané restaurace Aramark“).
2.2. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit
dobu trvání soutěže, změnit pravidla soutěže anebo soutěž zrušit.

3. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY
3.1. Tato soutěž se vztahuje na produkty Pepsi, Pepsi MAX, Mirinda, 7up, Mountain Dew a
Lay’s prodávané ve vybraných restauracích Aramark na území České republiky (dále jen
„soutěžní výrobky“). Tato soutěž se nevztahuje na plechovku Pepsi ve zvýhodněném
menu.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel starší 15 let, který v době konání
soutěže prokazatelně nakoupí některý́ ze soutěžních výrobků v místě konání soutěže,
v minimálním počtu 2ks (dále také "účastník" nebo "soutěžící) a uschová si doklad
dokumentující tento soutěžní nákup (dále jen „soutěžní účtenka“).
4.2. Účastník se zapojí do soutěže svou registrací prostřednictvím webového registračního
formuláře umístěného na www.aramark-soutez.cz, v němž zájemce o účast v soutěži
uvede pokladní kód soutěžní účtenky, datum a čas nákupu ze soutěžní účtenky, své
jméno, telefonní číslo, na kterém je k zastižení, svůj email a restauraci, ve které některé
ze soutěžních výrobků nakoupil. Odesláním registračního formuláře soutěžící potvrzuje
svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (viz čl. 7
těchto pravidel).
4.3. Účastník soutěže si musí uschovat soutěžní účtenku prokazující nákup soutěžního
výrobku. Datum nákupu na soutěžní účtence musí předcházet nebo být shodné s datem

doručení registrace do evidenčního systému technického správce. Datum nákupu
zároveň musí spadat do doby trvání soutěže.
4.4. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, vždy se však musí prokázat novou
soutěžní účtenkou. V případě výhry musí soutěžící zaslat technickému správci
fotografii/scan všech soutěžních účtenek, jejichž kódy zaregistroval na soutěžní web.
Přesné informace pro zaslání soutěžních účtenek a kontaktních údajů budou výherci
zaslány ve výherní SMS.
4.5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele, organizátora a
technického správce, jakož i osoby jim blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely
na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou
také vyloučeny osoby prodávající soutěžní výrobky a zaměstnanci firmy prodávající
soutěžní výrobky, osoby blízké prodávajícím a stejně tak osoby, u kterých bude
prokázáno, že se zúčastnily soutěže na základě pokynu prodávajících. Za osobu blízkou
jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě,
že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v
případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla
danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato
pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.
Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

5. PRINCIP A PODMÍNKY SOUTĚŽE
5.1. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení minimálně 2 ks soutěžního výrobku v době
trvání soutěže ve vybraných restauracích Aramark a registrace do soutěže podle čl. 4
odst. 4.2. těchto pravidel.
5.2. Výherci výher budou určeni losováním, a to ze všech platných soutěžních registrací,
které byly do soutěže doručeny v právě uplynulém soutěžním dnu (denní výhry) nebo
v právě uplynulém týdnu (týdenní výhry).
5.3. Losování výherců bude probíhat v denních a týdenních losovacích cyklech a uskuteční se
vždy během následujícího pracovního dne po skončení daného soutěžního dne či týdne.
Losování denních výherců se uskuteční každý den. Soutěž je dále rozdělena na 8
soutěžních týdnů a losování výherců týdenních výher se uskuteční za 1. týden 8. 3. 2022,
za 2.týden 15. 3. 2022, za 3. týden 22. 3. 2022, za 4. týden 29. 3. 2022, za 5. týden 5. 4.
2022, za 6. týden 12. 4. 2022, za 7. týden 19. 4. 2022 a za 8. týden 26. 4. 2022 (dále jen
„losovací dny“). Pokud nebude možné vylosovat výherce za losovací cyklus, pak se tato
výhra přesouvá do dalšího losovacího cyklu. Losování denních i týdenních výher bude
provedeno elektronicky náhodným automatizovaným výběrem a bude o něm proveden
záznam na straně technického správce Nilia Production, s.r.o.
5.4. Účastník soutěže si musí uschovat výherní účtenku, příp. všechny účtenky, se
kterou/kterými se do soutěže zapojil. Tyto účtenky musí předložit účastník pořadateli
soutěže v případě uplatnění nároku na výhru, a to způsobem uvedeným v čl. 6. odst. 6.4
těchto pravidel. Pokud výherce účtenky nepředloží, výhra mu nebude předána.
5.5. Pořadatel a technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické
problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za
případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.aramark-soutez.cz,
na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici registrační
formulář.
5.6. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní vstupy doručené pořadateli neúplné, smyšlené,
opakující se a soutěžní vstupy, jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům. Po zaslání

deseti neregulérních soutěžních vstupů prostřednictvím webového formuláře bude
přijímání soutěžních vstupů od daného soutěžícího zastaveno blokací IP adresy a
soutěžní vstupy nebudou zařazeny do soutěže.
5.7. Každá soutěžní registrace je evidována v systému technického správce a je o ní zhotoven
záznam obsahující pořadové číslo registrace, datum a čas přijetí, obsah přijaté
registrace, telefonní číslo. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení a
identifikaci výherců
5.8. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní vstupy z registračního formuláře.
Platným soutěžním vstupem se rozumí takový vstup, který byl v pořádku doručen do
systému technického správce. Pořadatel a technický správce soutěže si vyhrazuje právo
rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních vstupů. Tato rozhodnutí
jsou konečná.
5.9. Platný soutěžní vstup zaslaný osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo
jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazen. Pokud se ukáže, že
takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku
nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI, JEJICH UPLATNĚNÍ A DISTRIBUCE
6.1. V soutěži se rozděluje celkem 760 ks výher.
6.2. Do soutěže jsou vloženy následující týdenní výhry:
• Super výhra – Pronájem obytného vozu pro 4 osoby na týden s plnou nádrží (8x)
V ceně pronájmu je zápůjčka vozu Adria Matrix plus od půjčovny obytných vozů Karavany
Česko. Obytný vůz nabízí prostor pro 4 osoby na jízdu i na spaní. Vybaveno kuchyňkou,
sprchou, toaletou, vytápěním, markýzou. Součástí vozu je plně vybavená kuchyně, plně
vybavená ložnice, kempingový set a gril, asistenční služby a havarijní pojištění,
neomezený nájezd KM a dálniční známka.
Zápůjčka vozu je vždy v pondělí od 11:00, vrácení vozu vždy v neděli do 12:00.
Zápůjčka vozu bude řešena formou uzavření Smlouvy o pronájmu obytného vozu. Vratná
kauce za zapůjčení vozu je 10 000 Kč.
Výběr výherců bude za každý soutěžní týden proveden losováním v každý z losovacích
dnů. Každý z losovacích dnů bude vylosován 1 výherce této výhry, pokud pořadatel
neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů do
dalších soutěžních týdnů. Termíny zápůjček jsou stanoveny pevně a není možné je
přesouvat nebo měnit.
Rozpis termínů:
V 1. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 4. 7. 2022 do 10. 7.2022
V 2. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 11. 7. 2022 do 17. 7.2022
V 3. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 18. 7. 2022 do 24. 7.2022
V 4. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 25. 7. 2022 do 31. 7.2022
V 5. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 1. 8. 2022 do 7. 8.2022
V 6. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 8. 8. 2022 do 14. 8.2022
V 7. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 15. 8. 2022 do 21. 8.2022
V 8. soutěžním týdnu se soutěží o pronájem vozu od 22. 8. 2022 do 28. 8.2022

•

Paddleboard s kompletním vybavením (24x)

Plovák patří do kategorie all round využitelný jak pro stojaté, tak tekoucí vody s délkou
305 cm a šířkou 81 cm pro dostatečnou stabilitu. Nosnost plováku je 110 kg.
Kompletní výbava obsahuje, paddleboard, pádlo 2v1, kajakovou sedačku, pumpu, sadu
na opravu a vak s popruhy na přenos.
Výběr výherců bude za každý soutěžní týden proveden losováním v každý z losovacích
dnů. Každý z losovacích dnů budou vylosováni 3 výherci této výhry, pokud pořadatel
neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů do
dalších soutěžních týdnů.
• Set stanu Husky Boyard 4 plus a 2 spacáky Husky Maestro (24x)
Dvouplášťový turistický stan pro 4 osoby (Š × D × V) 210 x 400 x 130 cm, který oplývá
dostatečným prostorem uvnitř, ale přesto lehkou váhou 4 kg. Součástí balení jsou
duralové pruty, kolíky, dvouplášťový stan a opravárenský set.
Spacák využitelný od jara do podzimu až do -7 C°. Váha spacáku je 1,69kg a doporučená
maximální výška osoby je 195 cm.
Výběr výherců bude za každý soutěžní týden proveden losováním v každý z losovacích
dnů. Každý z losovacích dnů budou vylosováni 3 výherci této výhry, pokud pořadatel
neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů do
dalších soutěžních týdnů.
• Cestovní kempingový gril Lotus (32x)
Speciální cestovní gril s bateriemi poháněným přívodem vzduchu pro dokonalé spalování
paliva a bezkouřový provoz. Součástí balení je cestovní obal a tekutý podpalovač.
Výběr výherců bude za každý soutěžní týden proveden losováním v každý z losovacích
dnů. Každý z losovacích dnů budou vylosováni 4 výherci této výhry, pokud pořadatel
neurčí jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních týdnů do
dalších soutěžních týdnů.
6.3. Do soutěže jsou vloženy následující denní výhry:
• Trekingový batoh Husky (168x),
Turistický batoh s objemem 30L. Komfortní zádový systém, ramenní, hrudní a bederní
popruhy, odnímatelná síťka na helmu.
Výběr výherců bude za každý soutěžní den proveden losováním v každý z losovacích dnů.
Každý z losovacích dnů budou vylosováni 3 výherci této výhry, pokud pořadatel neurčí
jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních dnů do dalších
soutěžních dnů.
• Solární powerbanka (224x)
Typ baterie: Lithium – polymer, Kapacita: 5000 mAh, Solární panel: 5 V/ 200 mA, 2 x USB
výstup: 5 V/ 1000 mA (max.) + 5 V/ 1000 mA (max.), LED svítilna, LED indikátor stavu
baterie.
Výběr výherců bude za každý soutěžní den proveden losováním v každý z losovacích dnů.
Každý z losovacích dnů budou vylosováni 4 výherci této výhry, pokud pořadatel neurčí
jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních dnů do dalších
soutěžních dnů.
• Cestovní Equa lahev (280x)
Vyrobeno z bezpečného a zdravotně nezávadného Tritanu, Equa lahev je plně
recyklovatelná. Objem 800ml.
Výběr výherců bude za každý soutěžní den proveden losováním v každý z losovacích dnů.
Každý z losovacích dnů bude vylosováno 5 výherců této výhry, pokud pořadatel neurčí
jinak. Například pokud výhry nepropadnou z předchozích soutěžních dnů do dalších
soutěžních dnů.
6.4. Soutěžící budou o výhře informováni prostřednictvím SMS na telefonním čísle, které
použili při soutěžní registraci (dále jen „výherní zpráva“). Ve výherní zprávě budou

soutěžící vyzváni k zaslání scanů/fotografií všech soutěžních účtenek, které použili pro
účast v soutěži, a to prostřednictvím webového formuláře na webové adrese uvedené
ve výherní zprávě. Nárok na výhru soutěžícímu vzniká až po úspěšné kontrole těchto
účtenek. Soutěžící je dále povinen uvést do webového formuláře své kompletní
kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, se kterým se
zúčastnil soutěže. Kompletně vyplněný webový formulář s požadovanými účtenkami
musí soutěžící odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku odeslání výherní
zprávy technickým správcem. Pokud soutěžící nedoloží ve výše uvedené lhůtě své
kontaktní údaje a požadované doklad/y o uskutečnění soutěžního/ch nákupu/ů,
odpovídající počtu do soutěže doručených soutěžních registrací, nevzniká mu nárok na
výhru. Doklad o soutěžním nákupu (účtenka) musí obsahovat datum a čas nákupu,
přičemž datum a čas uskutečnění nákupu musí předcházet času příslušné soutěžní
registrace. Dále musí být z dokladu o soutěžním nákupu patrné provedení soutěžního
nákupu v souladu s těmito pravidly. Pokladní kód na účtence musí odpovídat
pokladnímu kódu použitému v soutěžní registraci. V případě, že bude mít provozovatel
nebo technický správce pochybnost o pravosti účtenek, které mu byly doručeny v
podobě fotografií/scanů, je oprávněn v jím určené lhůtě požadovat po soutěžícím
doručení originálů všech těchto účtenek. Originály účtenek budou soutěžícímu po
provedení kontroly vráceny. V případě, že mu tyto nebudou doručeny, resp. jejich údaje
nebudou odpovídat soutěžícím v rámci soutěžní SMS zadaným údajům, bude soutěžící
bez náhrady ze soutěže vyloučen.
6.5. Smlouva o pronájmu obytného vozu bude výhercům odesílána elektronicky na emailovou adresu zadanou při registraci do soutěže. Jiný způsob doručení není možný.
Pro uplatnění výhry je třeba vyplněnou a podepsanou smlouvu doručit zpět, nejpozději
50 dnů před začátkem pronájmu vozu. Termín nevyhovující výherci, nemůže být
považován za nepředání výhry. Jiný termín než termín garantovaný pro daný soutěžní
cyklus nelze vymáhat. Přijetí výherního emailu je nutné potvrdit do 3 pracovních dnů od
jeho obdržení.
6.6. Týdenní a denní výhry budou zasílány 1x týdně smluvenou přepravní společností na
adresu uvedenou výhercem. Není možné nárokovat zaslání jinou dopravní společností.
Pořadatel ani organizátor za služby přepravní společnosti neručí a neručí tedy za
neobdržení výhry, kterou není možné na pořadateli nárokovat.
6.7. Výhry nepřevzaté adresátem propadají ve prospěch pořadatele.
6.8. Soutěžícím se doporučuje uschovat si soutěžní účtenku minimálně dva týdny po
vyhodnocení daného losovacího cyklu, ve kterém se do soutěže registrovali, pro případ,
že vylosovaný výherce nesplní podmínky pro potvrzení své výhry. Následně mohou být
kontaktováni jako náhradní výherce. Náhradní výherce/výherci bude určen/budou
určeni na základě dodatečného losování z došlých registrací v daném soutěžním cyklu.
6.9. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním
výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
6.10. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávané třetími stranami. Podmínky dodání zboží či
služeb vyhraných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů. Pořadatel si
vyhrazuje právo na nahrazení zboží či služeb, které jsou deklarovanou výhrou, zbožím či
službami obdobného typu a odpovídající hodnoty v návaznosti na aktuální dostupnost u
dodavatelů tohoto zboží či služeb. Za zboží obdobného typu se považuje zboží jiné
značky, avšak stejného typu a podobné hodnoty, jako je uvedeno v pravidlech soutěže v
bodě 6.2.
6.11. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.

6.12. Každý soutěžící může za celou dobu konání soutěže vyhrát pouze 1ks výhry od
každého typu soutěžních výher. Maximální počet výher je tedy 7 ks na jednu osobu.
6.13. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není
možné vymáhat soudní cestou.
6.14. Na zboží získané výhrou v soutěži není poskytována žádná záruka, případné vady
nelze reklamovat.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registračního formuláře vyslovuje
souhlas s těmito pravidly. Účastník tím zároveň dává organizátorovi ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon
OOU“) a článku 6 a článku 7 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) svůj úplný,́ výslovný a informovaný souhlas se
zpracováním svých osobních údajů uvedených v odst. 7.2. tohoto článku za účelem
uvedeným v odst. 7.3. a 7.4. tohoto článku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
od začátku soutěže do 31. 12. 2024.
7.2. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníků:
jméno a příjmení; - telefonní číslo; - email; - adresa; - podobizna zachycená na
fotografiích, obrazových a obrazově zvukových záznamech (týká se pouze soutěžících,
kteří se stanou výherci soutěže).
7.3. Osobní údaje uvedené v odst. 7.2. body 7.2.1.-7.2.4. tohoto článku budou zpracovávány
za účelem:
vyhodnocení soutěže; - předání výhry; - kontroly splnění podmínek akce (zejména
kontroly soutěžní účtenky).
7.4. Osobní údaje soutěžících, kteří se stanou výherci soutěže, uvedené v odst. 8.2. bod
7.2.5. a jejich jméno budou zpracovávány pro marketingové účely pořadatele uvedené v
odst. 7.7. tohoto článku.
7.5. Osobní údaje mohou být dále (kromě pořadatele) zpřístupněny pouze příslušnému
zpracovateli osobních údajů, kterým je organizátor a technický správce. Osobní údaje
výherců uvedené v odst. 7.2. bod 7.2.1., 7.2.3., 7.2.4. budou výlučně za účelem zajištění
výher předány přepravním společnostem, které zajišťují výhry. Dalším osobám nebudou
osobní údaje bez vědomí účastníka zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní
údaje účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a
způsobem nepoškozujícím účastníka soutěže. Tento souhlas může být účastníkem
písemně odvolán na kontaktní adrese sídla organizátora.
7.6. Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu
osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to organizátora požádá,
právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor je povinen mu tuto
informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v
případě, že zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních
údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka
nebo v rozporu se zákonem, požádat organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby
organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Dle článku 12 Nařízení má účastník zejména tato práva:
právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; - právo na přístup k osobním
údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; - právo podat stížnost; - právo
na opravu osobních údajů; - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); -

odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; - právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost osobních údajů; - právo vznést námitky; - veškerá další práva
přiznaná Nařízením.
7.7. Účastník výslovně souhlasí s tím, že stane-li se výhercem soutěže, je pořadatel a
organizátor oprávněn pořídit obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam
zachycující jeho podobiznu a hlas a užít jej ve spojení s jeho jménem a bydlištěm
určeným jen názvem obce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních
materiálech pořadatele a organizátora v souvislosti s touto soutěží a soutěžními výrobky
pořadatele, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1. Po dobu trvání soutěže je možné psát dotazy k soutěži na email: help@aramarksoutez.cz.
8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či
změnit její pravidla.
8.3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že
dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a
zveřejněno na internetových stránkách www.aramark-soutez.cz. Účinnost této změny
nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle
vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci
soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům
soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
8.5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s
funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
8.6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami
obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.
8.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním
soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací
v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za
jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v
souvislosti se soutěží.
8.8. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové
stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
8.9. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v
souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za
jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy
pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro
účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na
poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení
soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o
námitce je konečné.
8.10. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.aramark-soutez.cz,
současně jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.
V Poděbradech dne 2. 2. 2022

SEZNAM PROVOZOVEN ZAPOJENÝCH DO SOUTĚŽNÍ AKCE „VYBAV SE NA DOVOLENOU“
Název provozovny

Ulice

Číslo domu Město

ARAMARK 175 REST. Diamond Point

Ke Štvanici

Aramark 579 Restaurace ČSSZ

Křížova

Aramark 316 Catering Event

Pekařská

628/14 Praha 5

Aramark 599 Restaurant

Pekařská

641/16 Praha 5

Aramark 421 Restaurace

Pekařská

1/598 Praha 5

ARAMARK 050 Centrála

Pekařská

628/14 Praha 5

Aramark 586 Restaurace Linde Gas

U Technoplynu

Aramark 430 ZF Passive Safety Czech

Hlavenec

161 Hlavenec

ARAMARK - 437 - ZENTIVA

U Kabelovny

130 Praha 10

ARAMARK REST. 438 RECONEXT

Na Dlouhém

Aramark 419 REST.Mahle Behr

Víta Nejedlého

1471 Mnichovo Hradiště

Aramark 428 AOYAMA

Průmyslová

1166 Lovosice

Aramark 533 Restaurace Kolbenschmid

Důlní

ARAMARK 457 TRCZ (Tokai Rika)

Průmyslová

ARAMARK 439 - FLAKTGROUP CZ

Slovanská

781 Liberec

Aramark 517 Restaurace Fehrer

Newtonova (Průmyslová zóna - JIH)

479 Liberec 2

Aramark 192 Restaurace VÚ 7935

Zborovská

Aramark 455 HUTCHINSON

Klostermannova

995 Rokycany

Aramark 417 Restaurace DURA Blatná

Riegrova

495 Blatná

Aramark 585 Rest.Kostal Čenkov

Čenkov

Aramark 597 Restaurace DSV ROAD

Logistická (Panattoni Park Prague A

100 Pavlov

ARAMARK 458 GRAMMER

Jižní

400 Staňkovice

Aramark 212 Restaurace

Vančurova

Aramark 444 Hronovský s.r.o.

Černín

Aramark 166 Cechovna KANT.SYNTHOS

O.Wichterleho

810 Kralupy nad Vltavou

Aramark 166 Rest.SYNTHOS

O. Wichterleho

810 Kralupy nad Vltavou

Aramark 166 Mechanika KANT.SYNTHOS

O.Wichtereleho

810 Kralupy nad Vltavou

ARAMARK 434 - JTEK

Folmavská

Aramark 409 Restaurace Doosan

Tylova

Aramark 193 Restaurace VÚ 6624

Letiště Bechyně

Bechyně

Aramark 552 Restaurace VU 1825

Tábor- Klokoty

Tábor - Klokoty

Aramark 589 Rest Faurecia

Průmyslová

466 Písek

Aramark 593 Restaurace Jitex

U vodárny

1506 Písek

Aramark 415 Rest Rohde&Schwarz

Špidrova

Aramark 573 Restaurace THK Dačice

Strojírenská

Aramark 532 Restaurace VISCOFAN

Průmyslová

Aramark 584 Restaurace HEAD

Dobrovodská

Aramark 423 SCHWAN COSMETIC

Průmyslová

ARAMARK 460 TELEFLEX

Jamská

2359/47 Žďár nad Sázavou

ARAMARK 463 DENSO

Modrá

1080 Zruč nad Sázavou

Aramark 425 Restaurace Kabeltechnik

Nádražní

677E Mikulov

Aramark 518 Restaurace HTS Novosedl

Novosedly na Moravě

Aramark 197 Restaurace Emerson

K Vápence

Aramark 403 Restaurace Amulle

Olomoucká

3/656 Praha 8
25 Praha 5

1324 Praha 9

82 Říčany - Jažlovice

362 Trmice
1165 Lovosice

2 Jince

8 Čenkov

1548 Kladno
89 Zdice

37/ 1152 Plzeň
led.57 Plzeň

49 Vimperk
160 Dačice
2 České Budějovice
2107 České Budějovice
176 Český Krumlov

238 Novosedly na Moravě
Mikulov
3419/7 Brno

Aramark 427 Barum Hitec

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 550 Restaurace Kompan

Vlastimila Pecha

Aramark 42020 SMURFIT KAPPA

Tovární

Aramark 427 Barum AB kiosek

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 427 Barum HLAVNÍ JÍDELNA

Objízdná

1628 Otrokovice

ARAMARK 440 AVL Moravia

Mostecká

Aramark 524 Restaurace RR Donnelley

Tuřanka

Aramark 427 Barum AB JÍDELNA

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 427 Barum B2 kiosek

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 427 Barum B4 kiosek

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 427 Barum B5 kiosek

Objízdná

1628 Otrokovice

Aramark 518 Restaurace Gumotex

Mládežnická

Aramark 574 Restaurace ABB Brno

Heršpická

Aramark 523 Restaurace Sanmina

Kolejní

1 Brno

ARAMARK 441 - Siemens Drásov

Drásov

126 Drásov

Aramark 451 PEGATRON

Na Rovince

862 Ostrava - Hrabová

Aramark 418 Restaurace Brembo

Na rovince

875 Ostrava

Aramark 408 ON Semiconductor

1. Máje

Aramark 538 Rest Siemens Frenštát

Markova

2230 Rožnov pod Radhoštěm
Frenštát pod
952 Radhoštěm

Aramark 408 ON Semiconductor VÝDEJN

Sklářská

2593 Rožnov pod Radhoštěm

Aramark 408 ON Semiconductor

1. Máje

2634 Rožnov pod Radhoštěm

ARAMARK VÚ 4428 Hranice

Kpt. Jaroše

1153 Hranice

Aramark 416 Restaurace SSI Schäfer

Tovární

ARAMARK VÚ 4423 Přáslavice

Přáslavice

Aramark 537 Restaurace Meopta

Kabelíkova

ARAMARK 456 RIETER

Moravská

519 Ústí nad Orlicí

ARAMARK 459 TELEFLEX

Pražská

209 Hradec Králové

Aramark 407 Restaurace Kiekert

Jaselská

593 Přelouč

Aramark 501 Restaurace

Ovčáry (Průmyslová zóna Kolín)

280 Kolín

Aramark 555 Restaurace Goldbeck

Chrudimská

Aramark 453 FOXCONN

Karlov

245 Kutná Hora

Aramark 501 Restaurace

Ovčáry (Průmyslová zóna Kolín)

280 Kolín

Aramark 448 KOPOS Kolín

Havlíčkova

432 Kolín

Aramark 503 Restaurace Alco Control

K Dílnám

Aramark 594 Restaurace Parker

Poděbradská

Aramark 422 PHILIP MORRIS

Vítězná

Aramark 551 Rest Siemens Mohelnice

Nádražní

Aramark 447 Schaeffler Lanškroun

Dvořákova

Aramark 432 PARS NOVA

Žerotínova

1833/ 56 Šumperk

Aramark 433 DORMER PRAMET

Uničovská

905/ 2 Šumperk

ARAMARK - 443 DEVRO JILEMNICE

Víchovská

Aramark 449 Schaeffler Svitavy

Průmyslová

Aramark 452 FOXCONN

U Zámečku

Aramark 452 STARZONE FOXCONN

Staročernská

227 Pardubice IV

ARAMARK 462 PANASONIC Pardubice

U Panasonicu

266 Pardubice

1267/6 Brno
15 Brno

992/26 Brno
1328/102 Brno

3062/3a Břeclav
13 Brno

325 Hranice
Přáslavice
1 Přerov

42 Vrdy - Dolní Bučice

843 Kolín
1005 Sadská
1 Kutná Hora
25 Mohelnice
328 Lanškroun

830 Jilemnice
2295/26 Svitavy
27 Pardubice IV

