
 

NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU – Pravidla akce a soutěže 

(dále jen „Pravidla”) 

1. POŘADATEL 

1.1. Pořadatelem akce a soutěže “NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU” (dále jen 

„NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU”“) je společnost EUROPLASMA s.r.o., se 

sídlem Praha 4 – Chodov, Roztylská 2321/19, PSČ: 14800, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 145639 (dále jen 

„EUROPLASMA“ nebo „Pořadatel“). 

2. OBECNÉ PODMÍNKY 

2.1. NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU probíhá od 13. 5. 2019 do 07. 07. 2019 (dále 

jen „Termín“) dle těchto pravidel. 

2.2. NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU probíhá v dárcovských centrech společnosti 

EUROPLASMA v OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4 a OC Černý Most, 

Chlumecká 765/6, Praha (také jako „Místo“ nebo „Místa“). 

2.3. Účastníkem NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU může být každá plně svéprávná 

fyzická osoba starší 18 let, která se v Termínu Soutěže zaregistruje jako prvodárce 

krevní plazmy v jednom z Míst soutěže nebo stávající dárce, který si obnoví registraci 

v případě, že nedarovali krevní plazmu v Místě Pořadatele déle než 6 měsíců, a 

zároveň splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly (dále jen „Dárce”). 

2.4. K registraci se Dárce může objednat: 

a) online přes webový formulář na webových stránkách 

https://www.europlasma.cz/#registrace-darce nebo 

b) telefonicky na 272 075 555 (Chodov) nebo na 233 336 666 (Černý Most) 

2.5. Povinně vyplňovanými údaji při registraci Dárce jsou: 

a) preferované Místo odběru 

b) jméno a příjmení Dárce 

c) e-mail Dárce 

d) telefon Dárce 

2.6. Pokud bude zjištěno, že údaje vyplněné při registraci nejsou úplné, pravdivé či 

správné, bude Dárce z NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU vyloučen, případně 

dle rozhodnutí pořadatele nebude Dárce do NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU  

zařazen. 

https://www.europlasma.cz/#registrace-darce


 

3. PRŮBĚH NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU 

3.1. NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU je rozděleno do dvou fází: 

3.1.1. Fáze 1 - AKCE 

a) Dárce úspěšně absolvuje registraci prvodárce, popř. si obnoví svou 

propadlou registraci dle platných podmínek stanovených společností 

Europlasma s.r.o.; 

b) Dárce následně úspěšně absolvuje dva (2) úspěšné odběry krevní plazmy, 

a to v rámci Termínu uvedeného výše; 

c) Jako odměnu následně získává dle vlastní preference nafukovací doplněk 

do vody, a to o rozměrech 100x100x93 cm nebo o rozměrech 186x88x20 cm 

(dále jen „Odměna“).  

d) Odměnu si Dárce může vyzvednout ihned po úspěšném druhém (2.) odběru 

společně s finanční náhradou za odběr.  

3.1.2. Fáze 2 - Soutěž 

V případě naplnění podmínek  NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU dle článku 2 

výše se může Dárce následně přihlásit do soutěže o ceny (dále jen „Soutěž“).  

Do Soutěže se Dárce přihlásí tím, že vytvoří originální fotografii své osoby s Odměnou 

a:  

a) označí u fotografie Facebook nebo Instagram profil společnosti Europlasma 

s.r.o. tlačítkem „To se mi líbí“ a „Sleduji“ v případě Facebooku a tlačítkem 

„Follow“ v případě Instagramu; a/nebo 

b) tuto fotku zveřejní na Facebook/Instagram profilu společnosti Europlasma 

s.r.o. společně s hashtagy #reklama #darujplasmu #europlasma ; a nebo 

c) pokud Dárce není uživatelem sociálních sítí, může zaslat svou fotku vč. 

svého dárcovského čísla na emailovou adresu: chodov@dcch.cz nebo 

dccm@dccm.cz.  

VÝHRY, PODMÍNKY 

V rámci týdenních soutěžních kol (každý jeden kalendářní týden v Termínu Soutěže) 

Pořadatel náhodně vybere z Dárců, kteří splnili podmínky Fáze 1 a 2, 20 Dárců, kteří 

budou odměněni Výhrou, jak je definována níže v čl. 4.2 těchto Pravidel (dále jen 

„Výherce“). 

Výhrou se rozumí láhev vína Znovín Sauvignon Tropical pozdní sběr (dále jen 

„Výhra“). 

mailto:chodov@dcch.cz
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Výherce bude o své Výhře informován během prvního pracovního dne následujícího 

po posledním týdenním soutěžním kole, a to oslovením přes jeho profil na FB, 

Instagramu nebo e-mailem, aby se přihlásil o Výhru (dále jen “Oznámení výhry”). 

Výherce je povinen na Oznámení výhry reagovat do 7 kalendářních dní. 

Výhercem Soutěže může být pouze ten Dárce, který řádně splní všechny podmínky 

Soutěže. 

Dárce může v termínu vyhrát pouze jednou bez ohledu na počet úspěšných darování, 

daných podmínkami této Soutěže. 

Na poskytnutí Výhry není právní nárok, zveřejněné výsledky jsou konečné a hodnotu 

výher nelze vyplatit v penězích. 

DORUČENÍ VÝHRY 

Po Oznámení výhry si tuto Výherce může vyzvednout pouze v tom dárcovském centru 

společnosti Europlasma s.r.o., ve kterém je registrovaný jako dárce krevní plazmy.  

Výhru si Výherce může vyzvednout nejpozději do 31. 7. 2019 

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY 

4.1. Informace o zpracování osobních údajů dle platného znění zákona o zpracování 

osobních údajů a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „INFORMACE 

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ KONTAKTNÍHO 

FORMULÁŘE“ dostupné na https://www.europlasma.cz/zpracovani-osobnich-

udaju.html. Pokud o to požádám, mohu podmínky soutěže i informaci o zpracování 

osobních údajů také obdržet na recepci každého z odběrových center Společnosti.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Dárce, a to v případě, že budou 

mít podezření, že dosáhl výsledku v NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU 

podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo 

dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky NASTARTUJ LÉTO 

S EUROPLASMOU. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání. 

5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoli – i během NASTARTUJ LÉTO 

S EUROPLASMOU či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení NASTARTUJ LÉTO 

S EUROPLASMOU . 

5.3. V případě zrušení NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU nemají Dárci nárok na 

náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s 

NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU vznikly. Omezení odpovědnosti Pořadatele 

se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní 

předpisy České republiky. 



 

5.4. Dárce účastí v NASTARTUJ LÉTO S EUROPLASMOU akceptuje tato pravidla a 

zavazuje se je dodržovat. 

5.5. Tato Pravidla jsou platná a účinná od začátku soutěže, tj. od 13. 5. 2019. 

 

 

V Praze, dne 10. 05. 2019 

 

 


