
PRAVIDLA	SPOTŘEBITELSKÉ	SOUTĚŽE	
„Udělejme	spolu	svět	lepším	-	DÁREK	OD	NÁS	ZÍSKÁVÁ	KAŽDÝ“	
	
1.	POŘADATEL:	
	
Pořadatelem	soutěže	na	území	České	republiky	je	společnost	Green-Swan	Pharmaceuticals	CR,	a.	s.,	
Tomíčkova	2144/1,	148	00	Praha	4,	Česko,	IČ:	06680437	(dále	jen	„pořadatel“	nebo	„správce”	–	pro	
oblast	ochrany	osobních	údajů).	
	
2.	NÁZEV	SOUTĚŽE:	
	
Udělejme	spolu	svět	lepším	-	DÁREK	OD	NÁS	ZÍSKÁVÁ	KAŽDÝ	(dále	jen	„soutěž“).	
	
3.	DOBA	TRVÁNÍ:	
	
Soutěž	trvá	od	1.	11.	2022	00.00.00	hod.	do	31.	1.	2023	23.59.59	hod.	včetně	(dále	jen	„soutěžní	čas“).	
	
4.	PODMÍNKY	ÚČASTI:	
	
Účastníkem	 soutěže	 může	 být	 pouze	 fyzická	 osoba,	 která	 dosáhla	 věku	 15	 let	 nejpozději	 v	 den	
předcházející	dni	 její	 registrace	do	soutěže,	s	doručovací	adresou	v	České	republice	nebo	Slovenské	
republice	 (dále	 jen	 „účastník“	 nebo	 „soutěžící“).	Osoby	mladší	 18	 let	 se	 soutěže	mohou	 zúčastnit	
pouze	 se	 souhlasem	 svého	 zákonného	 zástupce	 (ve	 smyslu	 §	 32	 občanského	 zákoníku)	 s	 účastí	 v	
soutěži	a	 s	 jejími	podmínkami	včetně	 souhlasů	dle	 těchto	pravidel.	 Souhlas	 zákonného	zástupce	 se	
musí	v	případě	výhry	doložit	písemně	na	poskytnutém	formuláři.	Soutěže	se	nemohou	zúčastnit	osoby,	
které	 jsou	 v	 pracovněprávním	 nebo	 jiném	 obdobném	 vztahu	 k	 pořadateli	 nebo	 společnostem	
podílejícím	se	na	přípravě	a	organizaci	soutěže,	jakož	i	osoby	příbuzné	k	těmto	osobám	v	řadě	přímé,	
jejich	sourozenci	a	manželé	a	další	osoby	blízké.	Soutěže	se	dále	nemohou	zúčastnit	osoby,	které	jsou	
v	 dodavatelsko-odběratelském	 vztahu	 k	 subjektům	 pověřeným	 zabezpečením	 této	 soutěže,	 anebo	
společnostem,	 které	 se	ho	 zúčastní	 jiným	 způsobem,	 a	 dále	osoby	 jim	blízké.	 Pokud	 se	 i	 přes	 výše	
uvedené	stane	výhercem	ze	soutěže	vyloučená	osoba,	cena	jí	nebude	odevzdána,	protože	vyloučená	
osoba	nemá	na	výhru	nárok.	
	
5.	ÚČAST	V	SOUTĚŽI:	
	

a) s	unikátním	kódem	ze	soutěžního	balení	produktů	GS	
Spotřebitel	se	do	soutěže	zapojí	tak,	že	v	soutěžním	čase	řádně	vyplní	elektronický	registrační	
formulář,	který	je	dostupný	na	internetové	adrese	https://www.darujigs.cz/	včetně	unikátního	kódu	
ze	soutěžního	balení	produktů	GS*.	Unikátní	kód	je	umístěn	na	vnitřní	straně	soutěžních	balení.	
V	rámci	registrace	vybírá	spotřebitel	i	domov	pro	seniory,	do	kterého	pořadatel	zašle	měsíční	kúru	
přípravku	Vitamin	C	250mg	se	šípky.	Obratem	se	spotřebiteli	zobrazí	výhra	a	též	obdrží	email	
s	informací	o	výhře	dle	bodu	6	a)	těchto	pravidel.	

b) bez	unikátního	kódu	ze	soutěžního	balení	produktů	GS	
Alternativně	 se	 spotřebitel	 do	 soutěže	 zapojí	 tak,	 že	 v	 soutěžním	 čase	 řádně	 vyplní	 elektronický	
registrační	formulář,	který	je	dostupný	na	internetové	adrese	https://www.darujigs.cz/	bez	unikátního	
kódu	a	v	rámci	registrace	pouze	vybere	domov	pro	seniory,	do	kterého	pořadatel	zašle	měsíční	kúru	
přípravku	Vitamin	C	250mg	se	šípky.	Obratem	spotřebitel	obdrží	výhru	–	poukaz	v	hodnotě	150	Kč	dle	
bodu	6	b)	těchto	pravidel.	
	
*	Soutěžním	balením	jsou	níže	uvedená	balení	produktů	GS	(dále	jen	"soutěžní	balení").	



GS	Condro	Diamant	limitovaná	edice	100+50	tablet	
GS	Extra	Strong	Multivitamin	limitovaná	edice	60+60	tablet	
GS	Extra	Strong	Multivitamin	50+	limitovaná	edice	60+30	tablet	
GS	Extra	Strong	Multivitamin	65+	limitovaná	edice	60+30	tablet	
GS	Ginkgo	60	Premium	limitovaná	edice	60+30	tablet	
GS	Koenzym	Q10	Premium	limitovaná	edice	45+45	kapslí	
GS	Megalecitin	1325mg	limitovaná	edice	100+30	kapslí	
GS	Omega	Citrus	s	vitaminem	D3	limitovaná	edice	100+50	kapslí	
GS	Vápník,	Hořčík,	Zinek	limitovaná	edice	100+30	tablet	
GS	Vitamin	C	se	šípky	500	limitovaná	edice	100+20	tablet	
GS	Vitamin	C	se	šípky	1000	limitovaná	edice	100+20	tablet	
GS	Pupalka	forte	s	vit.	E	limitovaná	edice	70+20	kapslí	
GS	Eladen	premium	limitovaná	edice	60+30	kapslí		
GS	Extra	Strong	Vitamin	D3	2000	IU	limitovaná	edice	90	kapslí	
	
	
6.	VÝHRY:	
	

a) pro	účastníky,	kteří	se	registrují	se	soutěžním	kódem:	
10x	Poukaz	v	hodnotě	5000	Kč	na	nákup	na	Alza.cz	
1000x	Roční	kúra	přípravku,	který	jste	zakoupil/a	
Poukaz	v	hodnotě	200	Kč	na	nákup	na	e-shopu	www.gsklub.cz	
	

b) pro	účastníky,	kteří	se	zaregistrují	bez	soutěžního	kódu:	
Poukaz	v	hodnotě	150	Kč	na	nákup	na	e-shopu	www.gsklub.cz	
	
Soutěž	probíhá	zároveň	v	České	a	Slovenské	republice.	Počet	výher	je	společný	pro	obě	země	a	pro	
jednotlivé	země	není	předem	stanovené	množství	výher.	Soutěžní	vstupy	z	obou	zemí	jsou	z	hlediska	
přidělování	výher	rovnocenné.	
	
	
7.	OZNÁMENÍ	A	PŘEDÁNÍ	VÝHER:	
	
Oznámení	 o	 výhře	 se	 zobrazí	 po	 řádné	 registraci	 a	 výběru	 domova	 pro	 seniory	 na	 stránkách	
www.darujigs.cz	 a	 výherce	ho	obdrží	 též	 e-mailem	na	uvedenou	 adresu	při	 registraci	 na	 stránkách	
www.darujigs.cz.	
	
Poukaz	v	hodnotě	5000	Kč	na	nákup	na	Alza.cz	
Výhercům	poukazu	 na	 nákup	do	Alza.cz	 bude	 výhra	 zaslána	 do	 31.	 3.	 2023	 a	 to	 poštou	 na	 adresu	
uvedenou	při	registraci	do	soutěže.	
	
Roční	kúra	
Roční	kúra	bude	výhercům	zaslána	do	31.	3.	2022	a	to	poštou	/	PPL	na	adresu	uvedenou	při	registraci	
do	soutěže.	
	
Poukaz	na	nákup	na	e-shopu	www.gsklub.cz	
Výhercům	poukazů	na	nákup	širokého	sortimentu	přípravků	na	e-shopu	www.gsklub.cz	v	hodnotě	150	
Kč	a	200	Kč	budou	 tyto	poukazy	 zaslány	elektronicky	do	31.	3.	2022.	Poukaz	 je	možné	uplatnit	dle	
následujícího	 mechanismu.	 Hodnotu	 poukazu	 je	 nutné	 vyčerpat	 v	 rámci	 jednoho	 nákupu	
uskutečněného	nejpozději	do	31.	7.	2023.	Minimální	výše	nákupu	pro	uplatnění	poukazu	je	500	Kč.	
Výměna	poukazu	ani	jeho	části	za	peníze	nebo	jiné	plnění	není	možná.	Poukazy	není	možné	sčítat.	



	
8.	SOUHLAS	S	PRAVIDLY	A	OCHRANA	OSOBNÍCH	ÚDAJŮ:	
	
Odesláním	elektronického	 formuláře	vyjadřuje	účastník	soutěže	dobrovolně	svůj	výslovný	souhlas	s	
pravidly	 soutěže	 a	 současně	 dává	 svůj	 výslovný	 souhlas	 pořadateli	 s	 případným	 zveřejněním	 svých	
osobních	údajů	v	rozsahu	jméno,	příjmení	a	bydliště	(jen	město	nebo	obec)	na	výherní	listině	určené	
pořadatelem,	 vč.	 internetu.	 Dále	 s	 bezplatným	 uveřejněním	 obrazového	 či	 zvukového	 záznamu	
výherců	z	odevzdání	výhry	v	propagačních	materiálech	pořadatele	vč.	internetu.	
Zapojením	se	do	soutěže	vyjadřuje	soutěžící	pořadateli	soutěže	souhlas,	aby	po	dobu	jednoho	roku	od	
skončení	soutěže	zpracovával	jeho	osobní	údaje	v	rozsahu	jméno,	příjmení,	adresa,	email	a	telefonní	
číslo	pro	účely	realizace	a	vyhodnocení	této	soutěže.	Dále	aby	na	základě	samostatného	výslovného	
souhlasu	(opt-in)	po	dobu	5	let	od	skončení	soutěže	Pořadatel	zpracovával	osobní	údaje	Účastníka	v	
rozsahu	 jméno,	 příjmení,	 adresa	 a	 telefonní	 číslo	 pro	marketingové	 účely	 (tj.	 nabízení	 produktů	 a	
služeb)	pořadatele,	to	vše	v	souladu	se	zákonem	č.	101/2000	Sb.,	jakož	i	pro	zasílání	obchodních	sdělení	
prostřednictvím	 elektronických	 prostředků	 dle	 zákona	 č.	 480/2004	 Sb.	 Soutěžící	 zároveň	 vyjadřuje	
souhlas	s	tím,	aby	jím	sdělené	osobní	údaje	byly	po	nezbytnou	dobu	použity	a	zpracovávány	v	plném	
rozsahu	k	výše	uvedeným	účelům	i	prostřednictvím	třetích	osob	pověřených	pořadatelem.	Poskytnutí	
osobních	údajů	 je	dobrovolné.	 Soutěžící	má	právo	 svůj	 souhlas	odvolat,	 a	 to	písemnou	 formou,	na	
adrese	 sídla	 pořadatele	 nebo	 na	 adrese	 info@gsklub.cz	 nebo	 prostřednictvím	 určeného	 linku	 v	
marketingové	komunikaci.	Odvolání	souhlasu	je	účinné	okamžikem	jeho	doručení	pořadateli	a	dojde-
li	k	němu	před	ukončením	soutěže,	je	jeho	následkem	vyloučení	soutěžícího	ze	soutěže,	včetně	ztráty	
nároku	na	výhru,	bylo-li	 odvolání	 souhlasu	doručeno	pořadateli	 před	 jejím	doručením	soutěžícímu,	
resp.	výherci.	Soutěžící	má	dále	práva	dle	§	21	zákona	č.	101/2000	Sb.,	tj.	zejména	právo	přístupu	k	
údajům,	které	se	jej	týkají,	a	právo	je	opravit,	zablokovat	nebo	požadovat	jejich	likvidaci,	jakož	i	právo	
na	omluvu,	 peněžní	 zadostiučinění	 nebo	peněžitou	náhradu,	 bylo-li	 jednáním	pořadatele	porušeno	
právo	subjektu	údajů	na	lidskou	důstojnost,	osobní	čest,	dobrou	pověst	či	právo	na	ochranu	jména.		
	
9.	DALŠÍ	PODMÍNKY	SOUTĚŽE:	
	
Soutěžící	dle	bodu	5	a)	se	mohou	zapojit	opakovaně	do	vyčerpání	všech	unikátních	kódů,	které	účastník	
získá	nákupem	soutěžních	balení	GS	a	zvyšovat	tak	svoji	šanci	na	výhru.	Soutěžící	dle	bodu	5	b),	tedy	
bez	 unikátního	 kódu,	 se	 mohou	 zapojit	 jednou.	 Pořadatel	 je	 oprávněn	 požadovat,	 doložení	 všech	
soutěžních	 balení	 s	 kódy,	 se	 kterými	 se	 do	 soutěže	 zapojil.	 Účast	 v	 soutěži,	 ani	 výhra	 není	 právně	
vymahatelná.	Účastníci	nemají	nárok	na	žádná	 jiná	plnění	ze	strany	pořadatele,	než	 jsou	uvedena	v	
těchto	 pravidlech.	 V	 případě	 jakýchkoliv	 nesrovnalostí	 údajů	 mohou	 být	 soutěžící	 i	 výherci	
kontaktováni	pracovníkem	infolinky	pořadatele.		
O	 jakýchkoliv	 reklamacích	 či	 námitkách	 rozhoduje	 s	 konečnou	 platností	 pořadatel.	 Pořadatel	 si	
vyhrazuje	 právo	 bez	 náhrady	 změnit	 dobu	 trvání	 soutěže,	 soutěž	 odložit,	 přerušit	 anebo	 zrušit	 či	
jednostranně	změnit	nebo	doplnit	její	pravidla	po	celou	dobu	jejího	trvání,	a	to	tak,	že	změnu	vyhlásí	
na	webových	stránkách	www.darujigs.cz,	kde	jsou	tak	k	dispozici	platná	a	úplná	pravidla.	
	
Právo	 pořadatele	 ukončit	 soutěž	 se	 týká	 především	 (nikoli	 však	 výlučně)	 případů,	 ve	 kterých	 z	
jakýchkoliv	 důvodů	 není	 možné	 pokračovat	 podle	 plánu,	 např.	 z	 důvodu	 zásahu	 vyšší	 moci	 či	
nefunkčnosti	 informační	 technologie,	 které	 jsou	 pro	 konání	 potřebné	 nebo	 z	 jiných	 technických,	
organizačních	či	právních	důvodů,	které	by	mohly	ovlivnit	správu,	bezpečnost,	integritu	a	normální	a	
řádný	průběh	soutěže	a/nebo	pokud	není	možné	v	soutěži	pokračovat	kvůli	napadení	počítačů	viry,	
falšování,	neoprávněné	 intervenci,	podvodu,	 technickému	selhání	nebo	z	 jiných	důvodů,	 které	 jsou	
mimo	 kontrolu	 pořadatele	 a	 které	 naruší	 či	 ohrozí	 bezpečnost	 správy,	 férovost,	 integritu	 a	 řádný	
průběh	 soutěže.	 Pokud	 dojde	 v	 souvislosti	 s	 předáním	 výhry,	 k	 mimořádné,	 nepředvídatelné	 a	
neodvratitelné	překážce,	vzniklé	nezávisle	na	vůli	pořadatele	(tzv.	zásah	vyšší	moci),	kvůli	které	nebude	



možné	zajistit	předání	výhry,	nemá	výherce	nárok	na	předání	další	náhradní	výhry.	Mezi	zásahy	vyšší	
moci	patří	například	působení	přírodních	živlů,	nenadálá	změna	bezpečnostní	situace	atd.	
	
Pořadatel	 soutěže	 je	oprávněn	kontrolovat	splnění	všech	podmínek	pro	účast	v	soutěži	a	v	případě	
sporu	posoudit	a	s	konečnou	platností	rozhodnout	o	jakékoli	otázce	se	soutěží	spojené.	Pořadatel	má	
právo	vyloučit	kteréhokoli	z	účastníků	ze	soutěže	v	případě,	že	by	takový	účastník	porušoval	pravidla,	
a	 to	 bez	 nároku	 na	 náhradu	 nákladů	 či	 škody,	 která	 by	 vyloučením	 mohla	 účastníkovi	 vzniknout.	
Případné	námitky	proti	průběhu	soutěže	lze	pořadateli	zaslat	písemně	na	poštovní	adresu	uvedenou	v	
těchto	pravidlech	do	tří	pracovních	dnů	od	ukončení	soutěže.	Námitky	podané	později	nebudou	brány	
v	potaz.	Rozhodnutí	pořadatele	o	námitce	je	konečné.	
	
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,	konečná	a	závazná.	
	
	
Úplné	znění	pravidel	je	k	dispozici	na	www.darujigs.cz.		
	

V	Praze	dne	20.	10.	2022	

	


