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ÚPLNÁ PRAVIDLA  SOUTĚŽE O ČLENSTVÍ  

 

       

I. 

Preambule 

 

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel  soutěže o 

členství do fitcentra Gymstory(dále jen „Soutěž“), konané ve fitcentru Gymstory na adrese Praha 

6, Ruzyně, Fajtlova 1090/1, PSČ 161 00 (dále jen „Gymstory“). Zkrácené znění pravidel na 

propagačních materiálech určených spotřebitelům, která budou distribuována, je potřeba vždy 

vykládat v souladu s těmito Pravidly. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných 

dodatků. 

 

II. 

Pořadatel a pomocník 

 

1. Pořadatelem soutěže je společnost Franchising Concept s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO : 116 87 215, vedené u Městského soudu v Praze oddíl C, 

vložka 352906 (dále jen „Pořadatel“). 

 

 

 

III. 

Doba a místo konání Soutěže 

 

Soutěž bude probíhat ve dne 25.1.2022 od 07:30 hod. do 21:30 hod. včetně (dále jen „Doba 

konání Soutěže“) výhradně v prostorách fitcentra Gymstory.  

 

 

IV. 

Účastníci Soutěže 

 

1. Účastníkem Soutěže se může stát pouze (i) fyzická osoba, (ii) neomezená na svéprávnosti, 

(iii) spotřebitel a (iv) starší 18 let. Účastníkem Soutěže se stane osoba splňující podmínky 

stanovené v předcházející větě (a není ze soutěže vyloučena dle odstavce 2 tohoto článku 

Pravidel), která v Době konání Soutěže navštíví fitcentrum Gymstory a zároveň se do Soutěže 

pouze jedenkrát platně registruje tak, jak je stanoveno dále v těchto Pravidlech (dále jen 

„Účastník“). 

 



 

Stránka 2 z 6 

 

2. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 

k Pořadateli či Pomocníkovi, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 

občanského zákoníku. 

  

3.     Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do 

Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu 

v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této 

Soutěži, bude tato ze Soutěže bez náhrady vyloučena.  

 

 

V. 

Návštěva fitcentra Gymstory 

 

Návštěva fitcentra Gymstory je fyzická návštěva s aktivním cvičením v prostorách fitcentra  a 

zároveň registrace v Době konání Soutěže (dále jen „Soutěžní nákup“). 

 

VI. 

Zapojení se do Soutěže 

 

1. Zájemce se do Soutěže zapojí tak, že: 

 

a) v Době konání soutěže navštíví fitcentrum Gymstory s aktivním cvičením a 

b) následně, výlučně v Době a místě konání Soutěže provede soutěžní registraci, a to tím 

způsobem, že vyplní herní kupón následujícími údaji: (i) jméno a příjmení, (ii) pravdivou 

a platnou kontaktní e-mailovou adresu, (iii) telefonní číslo,(viii) udělí svůj souhlas s 

Pravidly a zpracováním osobních údajů a (ix) podepíše jej (dále jen „Herní kupón“), který 

posléze vhodí do sběrného boxu. Každý jednotlivý Účastník může v soutěži uvést pouze 

jednu (1) e-mailovou adresu a jedno (1) telefonní číslo (v případě, že bude zjištěn opak, 

může být Účastník ze Soutěže z důvodu porušení jejích Pravidel vyloučen). 

 

2. Účastník je do Soutěže zařazen okamžikem vhození Herního kupónu do sběrného boxu. (dále 

jen „Soutěžní registrace“).  

 

 

 

VII. 

Losování výherce Soutěže 

 

1. Do Soutěže jsou vloženy 3 (tři) kusy výhry. 
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2. Výherci budou určeni losováním provedeným zástupcem Pořadatele, které se bude konat dne 

26.1.2022 ve 13.00 hod. v prostorách fitcentra Gymstory. Losováno bude ze všech platných 

Soutěžních registrací provedených v Době konání Soutěže, které budou umístěny ve 

sběrném boxu. Losováno bude tak, že budou losováni  tři (3) výherci. O losování bude 

vyhotoven písemný protokol, který podepíší dva (2) svědci.  

 

3.  Výherci výhry se tak stanou ten Účastníci, kteří zcela a řádně splní povinnosti stanovené 

Pravidly této Soutěže (a to včetně těch, které následují po vylosování) a zároveň budou 

vylosováni Pořadatelem.  

 

VIII. 

Výhra 

 

1. V rámci Soutěži se hraje o 3 výhry, které spočívají v členství do fitcentra Gymstory : 1x členství 

na 6 měsíců v hodnotě 5.990 Kč (slovy: pěttisícdevětsetdevadesátkorunčeských), 1x členství 

na 3 měsíce v hodnotě 5.070 Kč (slovy: pěttisícsedmdesátkorunčeských ) a 1x členství na 1 

měsíc v hodnotě 1.690 Kč (slovy: jedentisícšestsetdevadesátkorunčeských). Celková hodnota 

výhry tak činí částku ve výši 12.750 Kč (slovy: dvanácttisícsedmsetpadesát korun českých). 

 

2. Uplatnění výhry podle odstavce 1 tohoto článku se řídí Provozním řádem Gymstory Platnost 

členství je započata převzetím výhry (členské karty) a lze je uplatnit pouze ve fitcentru 

Gymstory v OC Šestka. Členskou kartu nelze směnit za hotovost či převést na jinou osobu. 

 

3. Členskou kartu je možno si vyzvednout pouze osobně a to nejpozději do 28.2.2022. 

 

IX. 

Informování vylosovaných výherců a předání výher 

 

1. Účastník bude o svém vylosování informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil na Herním 

kupónu, a to bez zbytečného odkladu po vyhodnocení soutěže. 

 

2. Výherce bude vyzván, aby předložil Pořadateli nebo jeho zástupci v prostorách Gymstory (i) 

průkaz totožnosti. Toto lze provést pouze osobně, a to nejpozději do 28.2.2022. 

   

3. V případě nereagování na výzvu k vyzvednutí výhry a prokázání totožnosti v požadované lhůtě 

do 28.2.2022, se vylosovaný Účastník nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch 

Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.  
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4. Výhra, po splnění shora uvedených podmínek, bude předána osobně výherci (nebo jeho 

zástupci, kterého k převzetí písemně zmocnil)..  

 

 

X. 

Souhlas s Pravidly a ochrana osobních údajů 

 

1. Účastí v této soutěži Účastník uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů 

pro účel realizace Soutěže dle těchto Pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany 

Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, 

bydliště, údaj o zapojení se do soutěže, , doručovací adresa, údaj o výhře, údaj o předání výhry 

a související komunikace. 

  

2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení Soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení 

Soutěže, kontrolu Soutěže a předání výhry. 

 

3. Právním titulem zpracování je souhlas. 

 

4. Doba zpracování pro účel vedení Soutěže je doba od okamžiku Soutěžní registrace až do 

vypořádání výhry, resp. do odvolání souhlasu.  

 

5. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván 

pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří (3) let pro účely ochrany práv správce (z 

důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání 

pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherce, pokud to ukládá 

zvláštní právní předpis. 

 

6. Způsob prováděného zpracování je elektronický a ruční.  

 

7. Údaje poskytnuté Účastníkem mohou kromě Pořadatele a Pomocníka zpracovávat jakožto 

další příjemci marketingové společnosti pověřené Pořadatelem, a to způsobem obvyklým pro 

zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní 

poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

 

8. Účastník může kdykoliv souhlas odvolat na kontaktu uplatnit svá práva uvedená nížena 

zasláním e-mailu na adresu recepce@gymstory.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva 

Účastníka. Na tomto e-mailu může Účastník podat k Pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či 

jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může 

Účastník podat stížnost. 

mailto:recepce@gymstory.cz
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9. Účastník svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s 

ustanovením § 77 a násl. občanského zákoníku bezplatně jméno a město bydliště Účastníka 

v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti 

s touto Soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb Pořadatele s tím, že mohou být 

pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 

Účastníků. Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu, která uplyne dovršením pěti (5) 

let od ukončení Soutěže. 

 

10. Účastník bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy zakotvená nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. zejména bere na 

vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na 

informace a přístupu k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení 

zpracování, výmaz (právo být zapomenut). Účastník má rovněž právo na přenositelnost údajů 

svých osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Účastník nebude předmětem 

rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo 

se jej významně dotýká. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pořadatel je oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její Pravidla. 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách Pravidel Soutěže, bude to učiněno písemně, 

formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách www.gymstory.cz.  

 

2. Výhra (nebo její část), kterou nebude možné osobně předat, propadají ve prospěch 

Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

 

3. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit 

deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky 

předávání výhry. 

  

4. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou poukazy, jakož i vymáhání účasti 

v soutěži či výher právní cestou není možná. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než mu 

bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat (s výjimkou uplatnění vad z plnění podle 

občanského zákoníku u toho kterého dodavatele) a nemůže vyžadovat více, než mu na 

základě těchto Pravidel bylo poskytnuto. 
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5. Pořadatel není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou Účastník případně 

utrpí svou účastí v Soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 

 

6. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 

mohla Účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření 

na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti Pravidlům této 

Soutěže ze strany takového Účastníka nebo některého z Účastníků či jiné osoby, kterým tato 

dopomohla danému Účastníkovi k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži.  

 

7. Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního 

uvážení. O výhře v Soutěži konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje Pořadatel. V případě 

pochybností o splnění podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky leží důkazní povinnosti na 

Účastnících. 

 

8. V případě jakékoliv pochybnosti o splnění podmínek Soutěže, leží povinnost rozptýlit tuto 

pochybnost výlučně na daném Účastníkovi.  

 

9. V případě rozporu mezi Pravidly nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech 

anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných Pravidel, platí znění 

těchto úplných Pravidel. Zkrácené znění Pravidel uvedené na propagačních materiálech 

anebo jiných materiálech určených spotřebitelům, je nutné vykládat v souladu s úplnými 

Pravidly. 

 

10. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách 

www.gymstory.cz  

 

V Praze dne 24.1.2022. 

 

 

              

              Franchising Concept s.r.o. 

                 Martin Šimek, jednatel 


