PRAVIDLA KLUBU „WE LOVE CYCLING CLUB“
(dále „Pravidla“)

1. ORGANIZÁTOR KLUBU
Organizátorem klubu je Concept One, a.s., se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1,
IČ: 267 17 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 13192 (dále „organizátor“).
Organizátor zajišťuje řádný chod Klubu.

2. CO JE WE LOVE CYCLING
We Love Cycling (dále jen „WLC“) je online platforma, která vznikla za podpory SKODA
AUTO a jejímž smyslem je propagace cyklistiky na všech úrovních.

3. CO JE WE LOVE CYCLING CLUB
WE LOVE CYCLING Club (výše a dále „Klub“) je nezávodní společenství, které svým
členům poskytuje různé výhody a zázemí, jež jim zprostředkují mnoho zajímavých zážitků a
zkušeností v oblasti cyklistiky, a to nejen při závodech horských kol. Myšlenkou vzniku Klubu
je pomoci všem výkonnostním kategoriím cyklistů, kteří milují cyklistiku a kteří se účastní na
vlastní pěst amatérských závodů, kromě ELITE kategorií.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V KLUBU
Členem Klubu se může stát fyzická osoba nebo podnikatel starší 18 let s trvalým bydlištěm
na území České republiky, která
a) se registruje na webové stránce www.welovecycling.cz (dále „webová stránka“) tím,
že uvede své jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo a potvrdí souhlas
s pravidly Klubu, a
b) uhradí roční členský poplatek, jehož výši určuje organizátor a který je pro rok 2019
stanoven ve výši 6.900,- Kč vč. DPH.
Členství v Klubu je roční a končí vždy ke konci kalendářního roku, na který byl uhrazen
členský příspěvek.
Na členství v Klubu není právní nárok. Jedna osoba může mít pouze jedno členství.
Člen může svoji účast v Klubu kdykoliv ukončit písemným oznámením organizátoru.

5. VÝHODY ČLENSTVÍ V KLUBU
Co získá člen Klubu?




1x sada závodního oblečení v designu WLC (v rozsahu dres s krátkým rukávem,
kraťasy s laclem, cyklistické ponožky)
1x triko a mikina v designu WLC
1x bidon v designu WLC



1x startovací balíček Penco obsahující iontový nápoj, energy gely, energy tyčinky,
regenerační nápoj, tablety proti křečím



startovné na 8 vybraných závodech z cyklistických seriálů Kolo pro život a Nova Cup:
11.5.
1.6.
15.6.
22.6.
20.7.
10+11.8.
21.9.
5.10.

Mladá Boleslav (Kolo pro život)
Dolní Morava (Nova Cup)
Sázava (Nova Cup)
Vrchlabí (Kolo pro Život)
Řevnice (Kolo pro Život)
Nové Město na Moravě (Kolo pro Život)
Oderská Mlýnice (Kolo pro Život)
Mikulov (Nova Cup)

(organizátor si vyhrazuje právo tyto cyklistické závody změnit)


v rámci závodů dle předchozího bodu možnost vstupu do komplexního zázemí Klubu
a využití všech nabízených služeb (šatna, úschovna osobních věcí, profesionální
catering, masér, servis kola, konzultace tréninku a přístupu v závodu s trenérem,
možnost zapůjčení kola, parkování na vyhrazeném prostoru Klubu) a jiné.

Co dalšího získá člen Klubu?














slevu na kola značky Specialized u Velo-centrum Voleský concept store ve výši 15 %
slevu na doplňky značky Specialized (např. přilby, trička, brýle, rukavice apod., dle
aktuálního sortimentu obchodníka) ve výši 15 %
možnost testovat kolo Specialized, které bude možné zapůjčit buď na vybraných
závodech nebo v kamenných prodejnách Velo centrum Voleský v Praze, Hradci
Králové, Pardubicích či Přelouči na základě předchozí rezervace u obchodníka a
předložení registračního čísla člena Klubu
slevy na výživové a hydratační doplňky značky Penco na sezónu (tj. na období do
31.12, 2019) ve výši 30 %
slevu na sportovní doplňky značky POC ve výši 30-40 % (dle aktuálního sortimentu
obchodníka)
slevu na sportovní doplňky značky SH+ ve výši 30 – 40 % (dle aktuálního sortimentu
obchodníka)
slevu na sportovní doplňky značky Lezyne ve výši 30- 40 % (dle aktuálního
sortimentu obchodníka)
slevu na sportovní doplňky značky BikeworkX ve výši 30 - 40 % (dle aktuálního
sortimentu obchodníka)
slevu na sportovní doplňky značky Mitas ve výši 30 - 40 % (dle aktuálního sortimentu
obchodníka)
možnost zúčastnit se kempu techniky pod odborným vedením zkušeného závodníka
z řad profi pelotonu
možnost účastnit se zdarma dalších případných speciálních akcích pořádaných
Klubem v průběhu roku
Člen Klubu bere na vědomí, že organizátor si vyhrazuje právo j rozsah a obsah výše
uvedených členských výhod v průběhu kalendářního roku měnit a rozšiřovat.

6. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Členský příspěvek se hradí v plné výši stanovené organizátorem pro daný kalendářní rok
bez ohledu na to, kdy v průběhu roku se člen do Klubu registruje.
Příspěvek 6900 Kč se hradí Organizátorovi Klubu - Agentura Concept One, a.s., na číslo
účtu 5310972/0800, s variabilním symbolem přiděleným osobitně každému zájemci o
členství v Klubu. Členství v Klubu je potvrzeno až po připsání příspěvku na účet
Organizátora.
Členský příspěvek je nevratný s výjimkou těchto případů:
-

-

člen má nárok na vrácení celého ročního členského příspěvku, pokud jeho členství
v Klubu v daném kalendářním roce zaniklo a člen v tomto roce nečerpal žádnou
z výhod členství v Klubu;
člen má nárok na vrácení poměrné části ročního členského příspěvku, pokud jeho
členství v Klubu v daném kalendářním roce zaniklo a člen v tomto roce čerpal
některé výhody členství v Klubu. Výši vracené části ročního členského příspěvku
určuje organizátor.

Člen nemá nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho části, byl-li organizátorem
z Klubu vyloučen z důvodů uvedených v čl. 9, a to bez ohledu na to, zda čerpal výhody
Klubu či nikoliv.

7. OSOBNÍ ÚDAJE
Registrací bere člen Klubu na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to
v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, případně, pokud v rámci
komunikace s organizátorem poskytne v souvislosti s akcemi pořádanými Klubem jiný
podobný kontaktní údaj, rovněž tyto další údaje (dále „osobní údaje“).
Správcem osobních údajů je organizátor.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem běžného chodu Klubu a všech s tím
souvisejících činností. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství člena v Klubu a
dále 3 roky po ukončení členství.
Člen Klubu bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje
neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže
být dále členem Klubu, zejména proto, že není možné jej kontaktovat ani spravovat jeho
členství. Ukončením zpracování osobních údajů člena Klubu proto končí bez dalšího jeho
členství v Klubu.
Člen Klubu má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, na omezení
jejich zpracování, na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku při zpracování
pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
Osobní údaje mohou být předány následujícím osobám a tyto osoby je také mohou
zpracovávat: dodavatelé IT služeb, provozovatelé datových úložišť (cloudů), účetní, daňoví
a právní poradci a další osoby pověřené organizátorem činnostmi souvisejícími
s Klubem, a orgány veřejné moci. Tito zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje

způsobem obvyklým pro zajišťování fungování Klubu a pro kontrolu jejich souladu s právními
předpisy (ručně, strojově, digitálně, analogově apod.).
Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže to umožňují právní předpisy.
V případě pochybností o dodržování práv organizátorem jakožto správcem osobních údajů
se může člen Klubu obrátit písemně na organizátora na adrese jeho sídla nebo na e-mail
info@welovecycling.cz. Na těchto adresách může člen Klubu podat námitky, žádosti,
stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany
osobních údajů je řad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může člen Klubu podat
stížnost.
Organizátor informuje členy Klubu, že na webové stránce může využívat dočasné soubory
členů klubu ukládané v zařízení členů Klubu (dále „cookies“), a to za účelem usnadnění
technického chodu webové stránky. Člen Klubu uděluje organizátorovi souhlas s využíváním
cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu
cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li člen
Klubu souhlas s využíváním cookies, je organizátor oprávněn jej z Klubu vyloučit.

8. SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Člen Klubu souhlasí dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení organizátora elektronickými
prostředky. Tento souhlas může člen Klubu kdykoliv zdarma nebo na náklady toho, jehož
jménem se obchodní sdělení odesílá, odvolat, a to u organizátora.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Organizátor je oprávněn člena Klubu vyloučit, má-li oprávněné podezření, že člen Klubu
jedná v rozporu s dobrými mravy nebo poškozuje dobré jméno organizátora, Klubu,
obchodníka poskytujícího členům Klubu výhody či dobré jméno jiné osoby spolupracující
s organizátorem při provozu Klubu.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Klubu či Klub ukončit. Ukončením
Klubu zaniká členství v Klubu. Změna pravidel Klubu je účinná okamžikem uveřejnění na
webové stránce. Ukončení Klubu je účinné ke dni určenému organizátorem, nejdříve však
okamžikem uveřejnění na webové stránce.
Organizátor neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s čerpáním výhod členství v Klubu
s výjimkou případu, kdy takovou odpovědnost nelze podle obecně závazných právních
přepisů smluvně vyloučit.
Případné vady výhod členství v Klubu reklamuje člen Klubu přímo u organizátora bez
odkladu poté, co je zjistí.
Organizátor rozhoduje s konečnou platností o všech záležitostech týkajících se Klubu,
včetně reklamací.
V případě rozporu těchto pravidel a propagačních materiálů či jiných sdělení týkajících se
Klubu mají přednost ustanovení těchto pravidel.

V ostatním se vztahy mezi členy Klubu a organizátorem řídí právním řádem České republiky
s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
Tato pravidla jsou k nahlédnutí na www.welovecycling.com/cs/ a v provozovně organizátora.
V Praze dne 11. 4. 2019

