
PRAVIDLA PROGRAMU GREAT CARD 

I. Rejstřík použitých pojmů:: 

1. Pořadatel– Regatta Polska sp. z o.o. se sídlem v Modlnici, při ul. Częstochowskiej 5, zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu ve 

Varšavě, XIII oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000365007,  DIČ 522-296-07-20, IČO 142589899 

2. Program – věrnostní program s názvem GREAT CARD pořádaný společností  Regatta Polska sp. z o.o., provozovaný ve všech prodejnách 

Regatta, partnerských prodejnách Regatta a v internetových obchodech. 

3. Účastník programu – fyzická osoba, která kupuje zboží pro účely, které nesouvisí s výdělečnou nebo obchodní činností, a která vstoupila do 

Programu za podmínek stanovených Pořadatelem  

4. Karta GREAT CARD– „GREAT CARD” označena identifikačním číslem, pomocí které se Účastník účastní Programu  

5. Registrační Formulář – dokument, ve kterém budoucí Účastník poskytuje své osobní údaje za účelem registrace Karty GREAT CARD 

6. Vstup do Programu – Karta GREAT CARD je vydána Účastníkovi na jeho žádost za účelem účasti v Programu za podmínek stanovených v 

Pravidlech. 

7. Registrace – přidělení identifikačního čísla karty k osobním údajům Účastníka  

8. Prodejny Regatta, partnerské prodejny*– prodejny na území Polska, Česka, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Chorvatska. Seznam 

prodejen, ve kterých je možnost použít kartu Great Card, jsou k dispozici na webové stránce www.greatcard.eu/shops 

9. Internetové obchody Pořadatele –  www.regatta.pl, www.sklep-dare2b.pl   

 

II. Všeobecné podmínky 

1. Pravidla obsahujú podmínky pro účast v programu, které Účastník přijímá podepsáním se na registračním formuláři nebo ve formě 

elektronického potvrzení na webové stránce www.greatcard.eu 

2. Program probíhá v prodejnách, kterých seznam je uveden na webové stránce www.greatcard.eu a jsou označeny nálepkou GREAT CARD. 

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit nebo zvýšit počet prodejen zapojených do programu.                                                                                                                        

Porušení podmínek těchto Pravidel, zejména nevhodným použitím karty GREAT CARD, může způsobit odebrání některých nebo všech výhod 

získaných účastí v Programu. 

3. Pořadatel nenese odpovědnost za následky nebo poškození způsobené nesprávným používaním GREAT CARD, její stráty nebo poškození . 

4. Karta GREAT CARD je osobní karta Účastníka a nemůže být převedena nebo odprodána třetím osobám, ani použita pro jiné účely než ty, které 

jsou popsány v těchto Pravidlech. V důsledku toho je zaměstnanec prodejny Regatta oprávněn požádat o předložení občanského průkazu 

Účastníka, který se přeukáže kartou GREAT CARD. 

 

III. Podmínky vstupu do Programu 

1. Programu se může účastnit každá dospělá fyzická osoba, která: 

 se seznámila s podmínkami Pravidel Programu 

 správně vyplní Registrační formulář, s uvedením Jména, Přijímení, e-mailové adresy  

 potvrzuje vůli účasti v Programu a souhlas se zpracováním osobních údajů spojených s prodejem zboží a služeb použitím karty Great Card tím, 

že podpíše Registrační Formulář nebo potvrdí elektronicky na webových stránkách  www.greatcard.eu 

 vybrala zboží v celkové hodnotě minimálně 900 Kč podle platné maloobchodní ceny (t.z. před slevou vyplývající z použití Great Card) 

a projevila vůli nákupu a po odečtení příslušné slevy, zboží koupila – získává kartu bez dalších poplatků . 

 Kartu Great Card je možné získat pokud nákup není v hodnotě vyšší než 900Kč nebo, aby získat kartu opravňující k vyšší slevě. Cena karty je 

podána v tabulce: 

 

Typ Karty Cena za kartu 

Bronzová 150 Kč 

Stříbrná 500 Kč 

Zlatá 1500 Kč 

 

IV. Pravidla Programu 

1. Ve chvíli přistoupení do Programu, Účastník získává Kartu GREAT CARD. Karta GREAT CARD je majetkem Pořadatele.   

2. Karta GREAT CARD není kreditní ani platební kartou . 

3. Karta GREAT CARD pokaždé opravňuje Účastníka k získání speciální slevy na zásadách popsaných v těchto Pravidlech   

4. Karta GREAT CARD opravňuje na procentuální slevu od ceny tovaru zakoupeného v prodejnách, ktoré se účastní Programu GREAT CARD.  

http://www.regatta.pl/
http://www.sklep-dare2b.pl/


5. Po úplné aktivaci karty, karta opravňuje k získání dalších výhod jako je účast v Programu Sbíraní Odznaků, získávání hodnotných voucherů, 

účast v tajných promo akcích, možnost dřívějších nákupů ve výprodeji a další.  

6. Při prvním nákupu v jednorázové hodnotě vyšší než 900 Kč, má zákazník právo získat slevovou kartu Great Card, a získat slevu, která závísí od 

hodnoty nákupu v závislosti od typu karty.  

7. Rozlišujeme 4 typy karet Great Card : 

 Bronzová Karta 

 Stříbrná Karta 

 Zlatá Karta 

 VIP Karta 

7. Jednotlivé typy karet se různí hodnotami slev poskytnutých na nákup zboží. K získání stříbrné nebo zlaté karty, které opravňujú na nákup s vyšší 

slevou, je nutné nakoupit zboží v celkové hodnotě minimálně 10 000 Kč pro získání stříbrné karty a 30 000 Kč pro získání zlaté karty. Nákupní 

historie s hodnotami všech paragonů je k dispozici po přihlášení se v systému greatcard.eu na konto používatele v záložce Nákupní historie. 

Hodnota nákupů pro vypočítaní slevy v rámci programu Great Card závisí od hodnoty nákupů uskutečněných v posledních dvou letech, k datu, 

ve kterém bylo zboží koupeno.  

8. Slevy, na které mají účastníci programu Great Card nárok v závisloti na typu karty, který mají: 

 

Karta 

Výška další slevy 

Nezlevněné zboží od původní ceny1 
ZLEVNĚNÉ 

ZBOŽÍ do 39,99 
%2 

ZLEVNĚNÉ 
ZBOŽÍ do 

47,9%3 

BRONZOVÁ 25% 15% 7,5% 

STŘÍBRNÁ 35% 20% 10% 

ZLATÁ Vždy sleva 50% od původní ceny 
1 Sleva platí na zboží v původní maloobchodní ceně, tedy na zboží se nevztahujú žádné akční ani snížené ceny  

2 Další sleva pro zlevněné zboží v rozsahu 0,1%-39,99% od původní maloobchodní ceny, jako další sleva vypočítána ze 

znížené/akční ceny zboží 

3 Další sleva pro zlevněné zboží v rozsahu 40%-47,9% od původní maloobchodní ceny, jako další sleva vypočítána ze 

znížené/akční ceny zboží 

Karta VIP je speciální kartou, kterou vydává a aktivuje Pořadatel, opravňuje na nákup se slevou 50% od původní ceny, nezávisle od celkové 

hodnoty koupeného zboží.  

9. Speciální propagační akce mohou změnit hodnotu nákupu, která se vyžaduje pro dosáhnutí úrovně karty. Každá speciální akce, která bude měnit 

limity pro použití karet Great Card v různé hodnotě, bude uvedena na stránkách  Great Card a v prodejnách, ve kterých možná využít karty Great 

Card, ve formě samostatné Přílohy k Pravidlům.   

10. Je nutné aktivovat kartu Great Card, aby ji využít naplno, včetně Programu Sbíraní Odznaků. Aby plně aktivovat kartu, je nutné: 

 Jít na stránku www.greatcard.eu, kliknout na pole Aktivace karty 

 Zadat číslo karty  

 Zadat e-mailovou adresu podanou při registraci 

 Na e-mailovou adresu bude zaslán ověřovací/aktivační e-mail  

 Po kliknutí na odkaz v aktivačním e-mailu, bude přesměrován na stránku greatcard.eu, kde se nachází aktivační 

formulář  

 Pro dokončení aktivace je nutné vyplnit aktivační formulář a potvrdit ho, včetně zadání adresy, věku a pohlaví, 

které jsou nezbytné, aby nakupovat v rámci programu Great Card v situaci, kdy účastník nemá při sobě kartu.  

 Schválením aktivačního formuláře, uživatel získává první Odznak a odměna za jeho získání je voucher v hodnotě 

200 Kč. 

11. Po aktivaci karty, uživatel získává možnost: 

 Nakupovat v rámci programu Great Card bez potřeby přeukázání karty při nákupu  

 Účast v programu Sbíraní Odznaků 

 Účast v tajných promo akcích 

 Účast v dřívějších výprodejích 

12. Program Sbíraní Odznaků je součástí programu Great Card, v rámci kterého za splnění příslušných podmínek, bude uživatel dostávat 

jednorázové odznaky (také jak za aktivaci karty), nebo stupňované odznaky. Stupňované odznaky jsou rozděleny na tři části : 

http://www.greatcard.eu/


 Odznak Great, jako odměnu za získání uživatel získá slevový voucher v hodnotě 70 Kč pro použití při dalších 

nákupech  

 Odznak Great Pro. jako odměnu za získání uživatel získá slevový voucher v hodnotě 200 Kč pro použití při dalších 

nákupech  

 Odznak Great Master, jako odměnu za získání uživatel získá slevový voucher v hodnotě 700 Kč pro použití při 

dalších nákupech  

13. Vouchery je možné využít v prodejnách, kde platí karty Great Card a v internetových obchodech Pořadatele. V situaci, kde má uživatel na kontě 

programu Great Card více voucherů, v jednorázovím nákupu může použít pouze jeden voucher. Systém automaticky vybere voucher v nejlepší 

hodnotě, výběrem voucheru, kterého hodnota je nižší než nákup v košíku, ale nejvyšší do hodnoty nákupu (napr. máme vouchery za 70 Kč a 200 

Kč, a kupujeme zboží za za 150 Kč, systém vybere voucher v hodnotě 70 Kč. Když kupujeme zboží za 600 Kč, systém vybere voucher v 

hodnotě 200 Kč). 

14. Seznam všech odznaků, včetně pravidel získání každého odznaku, je v příloze č.1 těchto Pravidel.  

15. Tajné promo akce jsou speciální akce produktu v super cenách, dostupné pouze pro účastníky programu Great Card, o kterých budou 

informováni newsletterami, které se budou posílat ne častěji než jednou za dva měsíce.   

16. Dřívější výprodeje jsou speciální akcí pro účastníky Great Card, která umožňuje nákup zboží ve výprodejových cenách před začátkem 

výprodejů. Seznam zboží s výprodejovými cenami, datum začátku výprodeje a období od kdy do kdy možná využít Dřívější výprodej, a ve 

kterých prodejnách, budou zaslány newsletterem účastníkům programu Great Card před začátkem výprodeje.     

17. Karta GREAT CARD je určena pro individuální a firemní zákazníky. Zákazník, který realizuje nákup s použitím Karty GREAT CARD, může 

také obdržet fakturu (pro neplátce nebo plátce DPH).  

18. Podmínkou obdržení slevy při nákupu v prodejnách Regatta nebo partnerských prodejnách je přeukázaní Karty GREAT CARD, nebo po úplné 

aktivaci karty podání svého Jména, Přijímení a PSČ nebo e-mailové adresy, ihned po přistoupení k pokladně, před začátkem skenování kódu 

produktu 

19. Slevy z dvou nebo více karet GREAT CARD se nesčítají. 

20. Seznam prodejen Regatta a patnerských prodejen, které se účastní Programu, najdete na webové stránce www.greatcard.eu 

 

 

V. Registrace Karty 

Účastník zadá své osobní údaje nezbytné pro správné vyplnění registračního formuláře. Správně vyplněný a podepsaný Registrační formulář  

odevzdá prodejci v prodejně, která se účastní Programu GREAT CARD. 

Za správně vyplněný Registrační formulář Pořadatel uznává: 

 

1. čitelně vyplněný formulář, obsahující skutečné osobní údaje . 

2. obsahující souhlas se zpracováním osobních údajů Účastníka za účelem marketingu a propagace, společností Regatta Polska Sp. z o.o. se sídlem 

v Modlnicy, při ul. Częstochowské 5, majitele značky Regatta, Dare2b a Craghoppers (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 

29.08.1997, Sb. č. 133, pol. 883 ve znění pozdějších předpisů). Pořadatel zajišťuje právo k nahlédnutí a změně osobních údajů účastníka. Výše 

uvedené prohlášení je dobrovolné. 

3. obsahující souhlas na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím podaného e-mailu a telefonu, podle Zákona o poskytování služeb 

elektronickou cestou (Sb. Z. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů). 

4. prohlášení Účastníka, že se seznámil s Pravidly (Pravidla jsou k dispozici v prodejnách, které se účastní Programu GREAT CARD). 

 

VI. Ztráta Karty 

1. Používatel Karty GREAT CARD se zavazuje neprodleně poinformovat Pořadatele o ztrátě nebo krádeži Karty GREAT CARD. Nová Karta 

GREAT CARD bude zaslána poštou a číslo karty bude aktualizováno tak, aby účastník mohl dále pokračovat ve využívaní slev a získaných 

odznaků.   

  

VII. Komunikace s účastníky 

1.  Veškeré informace týkající se fungování Programu jsou k dispozici v prodejnách, které se účastní Programu.  

1. 2.   Účastník může poslat své dotazy nebo výhrady týkající se fungování Programu na  

 e-mail: greatcard@greatcard.eu      

Účastník se zavazuje poinformovat Pořadatele o všech změnách svojich kontaktních údajů prostřednictvím správy na:   

 e-mail: greatcard@greatcard.eu      

 nebo poštou na adresu: 

Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5, Polsko 

  

mailto:greatcard@greatcard.eu
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VIII. Ochrana osobních dat 

1. Správcem osobních údajů Účastníka je Regatta Polska Sp. z o.o. se sídlem v Modlnicy 32-085 , při ul. Częstochowské 5. Účastník poskytuje 

Pořadateli svoje osobní údaje dobrovolně, ale jsou nezbytné pro účely realizace Programu. Sdílené osobní údaje mohou být zpracovány 

Pořadatelem pro marketingové účely vlastních výrobků – v souladu se zákonem ze dne 29.08.1997 o o ochraně osobních údajů (Sb. č. 133, pol. 

883 ve znění pozdějších) a oprávňují Pořadatele k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo telefonu v souladu se zákonem o 

poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. Z. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů). Účastník má právo přístupu k svojim 

údajům, může provést opravu, či údaje smazat. V každém okamžiku je možné souhlas odvolat zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou 

adresu: : greatcard@greatcard.eu   nebo poštou na adresu: Regatta Polska Sp. z o.o. 32-085 Modlnica, ul. Częstochowska 5, Polsko, s 

dovětkem „Karta GREAT CARD”. 

 

 
 

IX. Odstoupení z programu Great Card 

1. Účastník má právo kdykoliv odstoupit z účasti v Programu bez udání důvodu.  

2. Chce-li z programu odstoupit, musí se přihlásit k panelu zákazníka na stránce www.greatcard.eu a postupovat v souladu s návodem, nebo  

3. Odeslat informaci o odstoupení z programu e-mailem nebo poštou. Informace musí obsahovat číslo karty, jméno a přijímení nebo e-mailovou 

adresu účastníka a podpis.   

4. Ve chvíli odstoupení z programu budou smazány všechny údaje účastníka, nákupní historie, získané odznaky včetně nevyužitých voucherů, a 

možnost nákupu se slevami podle úrovně karty Great Card 

 

X. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Program. V případě ukončení Programu Pořadatel bude o této skutečnosti informovat Účastníky 

prostřednictvím elektronické pošty, na e-mail, který Účastník uvedl. Karta GREAT CARD automaticky ztrácí svoji platnost není-li používána po 

dobu 1 roku, nebo Účastník odvolá jakýkoli souhlas uveden v Registračním formuláři. 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky vydávaní nebo používaní Karty GREAT CARD, a výhody z ní vyplývající, aniž by za to nesl 

odpovědnost. Změny těchto Pravidel si nevyžadují souhlas Účastníka, s tímto Účastník souhlasí při vstupu do Programu. 

2. O změně použití Karty GREAT CARD Pořadatel poinformuje Účastníka prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonické zprávy. Změny, 

které Pořadatel zavede, se týkají automaticky každého Účastníka od okamžiku odeslání zprávy na e-mail, který uvedl Účastník.     

3. Všechny změny podmínek použití Karty GREAT CARD budou k dispozici v Pravidlech dostupných v každé prodejně Regatta, která se účastní 

Programu. 

4. Účastník má právo kdykoliv odstoupit z účasti v Programu. Ježeli se Účastník rozhodl odstoupit z Programu.  

Pravidla Programu nabývají účinnosti dnem 25.04.2016. 
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