
Brewrace 

pravidla a podmínky účasti 

 

I.  

Obecná pravidla 

 

1. Brewrace (dále též „Brewrace“) je soutěží o vynález, popř. zlepšovací návrh, jehož podstatou by mělo být                 

vytvoření prototypu nového a průmyslově využitelného mobilního výčepního zařízení. Soutěž Brewrace je            

organizována výlučně za podmínek uvedených v těchto pravidlech a podmínkách účasti (dále též            

„pravidla“), jakož i dle dalších pokynů Pořadatele a Organizátora, kteří jsou definování níže. 

2. Pořadatelem soutěže Brewrace je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7,              

Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským            

soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále též „Pořadatel“). Pořadatel pověřil organizací soutěže Brewrace              

společnost Insane Business Ideas s.r.o., IČO 24818607, se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha               

5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177158 (dále též              

„Organizátor“). Organizátor jedná v souvislosti s pořádáním soutěže Brewrace na účet Pořadatele.           

Organizátor je oprávněn činit v souvislosti s pořádáním soutěže Brewrace všechna jednání a úkony, která             

tato pravidla svěřují Pořadateli.  

3. Cílem soutěže Brewrace je vytvořit prototyp nového a průmyslově využitelného mobilního výčepního            

zařízení (dále též „Zařízení“), tedy určitý typ přenosné pípy. Současně se musí jednat o takové Zařízení,                

které dosud není součástí „stavu techniky“ – jednoduše řečeno takové, které ještě dosud nikdo na světě                

nevynalezl a nesestrojil. Současně musí být takové Zařízení v praxi jednoduše replikovatelné a použitelné.             

To znamená, že Zařízení musí být jednoduše použitelné i v běžných provozních podmínkách uživatelů.             

Další konkrétní specifikace k tomu budou účastníkům, kteří uspějí v první fázi soutěže Brewrace (viz níže),              

samozřejmě Organizátorem včas sděleny. 

4. Pro bližší představu lze uvést, že Zařízení by mělo být (i) v praxi použitelné a lehce obsloužitelné,                

(ii) profesionální mobilní výčepní zařízení, a mj. (iii) modulární, tj. relativně jednoduše napojitelné na             

produkty z portfolia Pořadatele. Další předběžné specifikace vyvíjeného Zařízení lze shrnout následovně: 

a. Zařízení musí umožňovat, aby kvalita načepovaného nápoje byla v souladu se standardy            

Pořadatele; 

b. se Zařízením musí být možné snadno zacházet a bude umět chladit či alespoň dochlazovat              

čepované nápoje; 

c. Zařízení musí být jednoduché na manipulaci tak, aby průměrná obsluha baru byla schopná             

vyměnit sud připojený k Zařízení za nový do tří minut;  

d. Provoz Zařízení by měl být šetrný k životnímu prostředí; 

e. Zařízení by mělo umožňovat měnit čepované nápoje.  

 

II.  

Účast v soutěži Brewrace a její průběh 

 

1. Soutěže Brewrace se mohou účastnit výlučně týmy o 2 až 5 členech, přičemž každý člen týmu musí být                  

starší 18 let (dále též „Tým“). Přihlášku může podat jen Tým jako celek, a to odesláním vyplněného                 

registračního formuláře na internetových stránkách www.brewrace.cz (dále též „Stránky“). V registračním          

formuláři Tým uvede jména, příjmení, data narození, kontaktní adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla,             

stručné životopisy a motivační texty každého člena Týmu včetně motivačního videa o maximální velikosti 2               

GB. 

2. Přihlášky do soutěže Brewrace je možno podávat do 20. března 2019, 23:59 středoevropského času. Účast               

v soutěži Brewrace je pro účastníky zdarma. 



3. Následně mezi 20. a 22. březnem, 2019 vybere porota sestavená Pořadatelem (dále též „Porota“) na               

základě informací uvedených v přihláškách do soutěže Brewrace celkem patnáct (15) Týmů, které postoupí             

do tzv. semifinále soutěže Brewrace. Tento výběr učiní Porota dle svého vlastního uvážení, zejména              

s ohledem na kvalitu a obsah podaných přihlášek a dle odhadovaného potenciálu Týmu uspět v další fázi               

soutěže Brewrace. Porota není povinna své rozhodnutí odůvodnit. Rozhodnutí Poroty o tom, které Týmy              

postupují do semifinále soutěže Brewrace, bude oznámeno na Stránkách a těchto patnácti (15) vybraných              

Týmů bude vyrozuměno i na kontaktní e-mailovou adresu.  

4. Porota bude sestávat ze libovolného počtu osob vybraných Pořadatelem. Složení Poroty bude zveřejněno             

na Stránkách ještě před uzávěrkou přihlášek do soutěže Brewrace.  

5. Následně dne 3. dubna 2019 uspořádá Organizátor pro patnáct (15) Týmů vybraných Pořadatelem do              

semifinále soutěže Brewrace v Plzni v prostorách Pořadatele tzv. Nalejvárnu & Beerworking, kde bude za             

účasti odborníků z praxe Týmům vysvětlen podrobněji cíl soutěže Brewrace a detailnější požadavky             

Pořadatele na vyvíjené Zařízení, jakož i poskytnuty základní rady pro další postup. Každý z Týmů je povinen                

na tuto Nalejvárnu & Beerworking vyslat minimálně dva (2) a maximálně tři (3) své zástupce. V průběhu této                 

Nalejvárny & Beerworkingu bude pro týmy Organizátorem zajištěno i občerstvení v podobě stravy a nápojů. 

6. Po skončení této Nalejvárny & Beerworkingu poskytne Organizátor Týmům vybraným do semifinále: 

a. v rozsahu, jaký bude možný, prezentaci rámcově obdobného zařízení plnícího obdobnou          

funkci, jaká je vyžadována od Zařízení; 

b. podporu deseti (10) mentorů, kteří budou společní pro všechny Týmy, a to v rozsahu tří (3)               

půldenních akcí v Plzni, jakož i telefonickou podporu v rozsahu maximálně 0,5 hodiny denně na             

Tým. Organizátor zajistí na tyto akce dopravu z Prahy a rovněž pro Týmy zajistí v průběhu              

těchto akcí občerstvení v podobě stravy a nápojů. Termíny těchto akcí sdělí Organizátor            

Týmům přiměřeně předem.  

7. Následně se dne 26. dubna 2019 bude v Plzni konat tzv. Výstav #1, kam je každý Tým povinen vyslat                  

alespoň dva (2) své zástupce - preferována je nicméně účast všech členů Týmu. Dopravu z Prahy, jakož i                 

stravu a nápoje po dobu Výstavu #1, zajistí Organizátor. Na Výstavu #1 Týmy odprezentují Porotě konkrétní                

záměr jimi navrhovaného Zařízení (který musí být výsledkem jejich vynálezecké činnosti, musí být             

objektivně nový a nesmí narušovat žádné právo duševního vlastnictví včetně práv průmyslových vlastnictví             

na území minimálně Evropské unie a Jižní Korey) a odpoví na případné dotazy Poroty. Představení záměru                

nepřesáhne jednu (1) hodinu na Tým. Porota následně vybere tři (3) Týmy, jejichž záměry v rámci Výstavu                

#1 se jí jevily jako nejlepší s ohledem na podstatu soutěže Brewrace. Tyto tři (3) vybrané Týmy postoupí do                  

finále soutěže Brewrace a budou (včetně zbylých Týmů, které do této další fáze nepostoupí) oceněny podle                

článku III. těchto pravidel.  

8. Nejpozději do dne 24. května 2019 provede Organizátor ověření, že záměry prezentované na Výstavu #1               

nenarušují ochranu již existujícího vynálezu (potažmo patentu), užitného vzoru, průmyslového vzoru či jiné             

právo duševního vlastnictví (včetně práv průmyslového vlastnictví) zapsané či jinak působící na území             

Evropské unie (včetně České republiky) a Jižní Korey. Záměry, které by narušovaly jakékoliv takovéto              

právo, a Týmy je prezentující, budou ze soutěže Brewrace vyřazeny.  

9. Nejpozději do dne 2. srpna 2019 připraví Týmy, které postoupily do finále soutěže Brewrace (a které nebyly                 

vyřazeny), funkční prototyp Zařízení podle záměru prezentovaného na Výstavu #1, a 2. srpna 2019 prototyp               

prezentují na Výstavu #2 Porotě. Porota prototypy Zařízení posoudí, včetně pokusného čepování nápoje ze              

sortimentu Pořadatele, a vyhlásí podle svého uvážení (zejména s přihlédnutím k míře, v jaké byly splněny              

požadavky na Zařízení) vítěze soutěže Brewrace.  

10. Členové každého Týmu, který bude vybrán Porotou k účasti na soutěži Brewrace, jsou povinni uzavřít              

s Organizátorem smlouvu o účasti na soutěži Brewrace. Členové Týmů berou na vědomí, že podstatným              

obsahem této smlouvy bude zejména to, že k veškerým výsledkům soutěže Brewrace členové Týmů             

poskytnou Organizátorovi a/nebo Pořadateli výhradní, časově, místně a i veškerým dalším rozsahem            

neomezenou bezúplatnou licenci, s právem danou licenci dále volně postupovat, a to i ve formě podlicencí a                

s právem příslušné technické řešení jakkoli měnit a nakládat s ním, v maximálním možném rozsahu daném              



kogentními právními předpisy, za účelem dalšího vývoje Zařízení, jeho případné výroby a průmyslového             

využívání. Za tuto licenci nenáleží Týmu ani jeho členům žádná další úplata, s výjimkou cen podle článku III.                 

těchto pravidel, ani náhrada jiných nákladů než uvedených v těchto pravidlech.  

 

III.  

Ceny pro vítěze 

 

1. Pořadatel poskytne Týmům účastnícím se soutěže Brewrace tyto věcné a další ceny: 

a. každý z patnácti (15) Týmů, které postoupí do semifinále a na Výstavu #1 odprezentují záměr              

Zařízení v souladu s těmito pravidly (nebudou-li vyloučeny ze soutěže Brewrace v souladu s           

těmito pravidly), obdrží bednu piva a další věcné ceny z e-shopu Pořadatele; 

b. každý ze tří (3) Týmů, vybraných na Výstavu #1 do finále (nebudou-li vyloučeny ze soutěže              

Brewrace v souladu s těmito pravidly), obdrží pivo na 10 let tzn. čtyři (4) piva pro jeden (1) Tým                

na jeden (1) den po dobu 10 let; 

c. vítězný Tým finále soutěže Brewrace (nebude-li vyloučen ze soutěže Brewrace v souladu s           

těmito pravidly) obdrží navíc vlastní várku speciálního piva, bude mu zajištěna oslava tohoto             

úspěchu (bližší podrobnosti k tomu budou sděleny) a dostane příležitost mít jméno na pípách,              

které vzniknou z vítězného prototypu (Zařízení). 

2. Ceny podle odstavce 1 písm. a), b) výše budou předány na Výstavu #1 v Plzni na místě určeném                 

Pořadatelem. Cena podle odstavce 1 písm. c) výše bude předána na Výstavu #2 na místě určeném                

Pořadatelem.  

3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v odstavci 1 výše cenami obdobné užitné hodnoty              

v případě, že by se ukázalo, že jejich opatření je spojeno s nepřiměřenými obtížemi anebo nepřiměřeně              

zvýšenými náklady.  

4. Rozdělení cen v rámci Týmu je na úvaze a dohodě členů Týmu.  

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zakazuje se jakýmkoliv způsobem, zejména příslibem či poskytnutím jakéhokoliv plnění, ovlivňovat           

rozhodnutí Poroty, včetně jejích členů, a/nebo Pořadatele a Organizátora.  

2. Rozhodnutí Pořadatele a Organizátora jednajícího jménem Pořadatele, jakož i rozhodnutí Poroty ve věci             

výběru Týmů v rámci jednotlivých kol v soutěži Brewrace a určování jejich pořadí v rámci soutěže Brewrace              

jsou konečná a nelze je nijak dále napadat. Každý účastník se zavazuje je respektovat a podřídit se jim.  

3. Vydání cen v soutěži Brewrace nelze vymáhat soudní cestou. Tyto ceny nelze nahradit peněžitou odměnou              

ani nárok na ně postoupit na třetí osobu.  

4. V případě, že se Tým a/nebo některý ze členů Týmu dopustí v souvislosti se svou účastí v soutěži Brewrace                

jakéhokoli (i) porušení těchto pravidel či právních předpisů, (ii) pokusu pravidla či právní předpisy závažně               

zneužít či jakkoli obejít anebo (iii) pokusu účastnit se či získat cenu v soutěži Brewrace jednáním v rozporu                

se zásadami dobrých mravů a/nebo fair play, je Organizátor se souhlasem Pořadatele a/nebo Pořadatel              

sám oprávněn Tým či jednotlivého člena Týmu vyloučit ze soutěže Brewrace, a to kdykoli v jejím průběhu i                 

po jejím skončení, a to bez nároku na jakékoliv plnění od Pořadatele či Organizátora a bez nároku na                  

náhradu jakékoliv újmy. Účastníci soutěže Brewrace odpovídají Organizátorovi a/nebo Pořadateli za           

případnou újmu takto vzniklou v plném rozsahu.  

5. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají Týmům ani jednotlivým účastníkům soutěže Brewrace za jakoukoli            

újmu, která by jim vznikla v souvislosti s účasti na soutěži Brewrace či v souvislosti s užíváním cen (výher)               

získaných v soutěži Brewrace. 

6. Organizátor i Pořadatel si vyhrazují právo měnit tato pravidla, avšak ne tak, aby podstatně zasahoval do                

práv účastníků soutěže Brewrace nabytých v dobré víře. V případě, že žádný ze záměrů Zařízení nebude              



v podstatných rysech vyhovovat zadání uvedenému v těchto pravidlech (či dalším instrukcím poskytnutým           

v průběhu konání soutěže Brewrace), není Organizátor ani Pořadatel povinen udělit žádné ceny dle těchto              

pravidel. Aktuální znění pravidel bude vždy zveřejněno na Stránkách.  

7. Účastí na soutěži Brewrace každý člen Týmu souhlasí s tím, že Pořadatel a Organizátor budou zpracovávat               

a uchovávat osobní údaje jednotlivých účastníků za účelem pořádání soutěže Brewrace, kontaktu se členy              

Týmů, propagace a prezentace soutěže Brewrace a jejích účastníků v médiích, a to po dobu trvání soutěže                

Brewrace a deset (10) let po jejím skončení.  

8. Soutěž Brewrace a všechny vztahy a spory s ní související se řídí českým právem a budou rozhodovány                

českými soudy, a to u místně příslušného soudu Organizátora, který je vůči účastníkům soutěže Brewrace               

odpovědný za to, že soutěž Brewrace bude zorganizována dle těchto pravidel a dle platných právních               

předpisů.  

9. Toto pravidla nesmí být vykládána tak, aby účastníci soutěže Brewrace získali či jim bylo umožněno získat                

neoprávněnou výhodu na úkor Pořadatele, Organizátora či jiného účastníka soutěže Brewrace. 

 

V Praze dne 1. února 2019 

 

 

 

Plzeňský Prazdroj, a. s. Insane Business Ideas, s.r.o. 


