Všeobecné podmínky a závazná pravidla
Klubu Harmony Podolí z.s.
(dále také jen „správce Klubu“)
nabízí všem, kteří mají zájem, účastnit se akcí organizovaných Klubem Harmony Podolí z.s. vždy se slevou 20% a dále
čerpat výhody, které jsou specifikovány v rámci jednotlivých akcí..

I.

Členství a členská karta Klubu

Členství v Klubu vzniká zaplacením členského příspěvku a doručením řádně vyplněné přihlášky správci Klubu.
Přihlášku lze správci Klubu doručit zasláním na jeho adresu (viz níže) nebo osobním odevzdáním v provozovně
Klubu. Výtisky přihlášek jsou k dispozici tamtéž nebo na stránkách www.harmonypodoli.cz Za řádně vyplněnou
přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa
bydliště, telefonní číslo, rok narození, den vyplnění přihlášky a podpis. Vyplněním a podepsáním přihlášky
zákazník potvrzuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami Klubu. Členství v Klubu je zpoplatněno tzv.
registračním poplatkem. Platnost členství je vždy na rok a je platný ode dne zaplacení členského příspěvku. Na
základě řádně a pravdivě vyplněné přihlášky správce Klubu vystaví členovi Klubu členskou Kartu. Každý člen
Klubu může obdržet a používat pouze jednu platnou členskou Kartu. Obdržením členské karty získává člen
Klubu oprávnění využívat výhod členství v Klubu. Členská karta Klubu je nepřenosná a je platná jen s podpisem
člena Klubu. Členskou kartu Klubu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
Členská karta může být použita jen v souladu se Všeobecnými podmínkami a závaznými pravidly Klubu. Pod
pojmem držitel členské karty se rozumí člen Klubu. Každý držitel členské karty Klubu by měl ve vlastním zájmu
bezodkladně informovat správce Klubu (písemně nebo emailem) o změně základních informací poskytovaných
v přihlášce (změna jména, bydliště, kontaktního telefonního čísla apod.) či o ztrátě nebo odcizení členské karty.
Člen Klubu obdrží novou členskou kartu v průběhu jednoho měsíce od nahlášení ztráty nebo odcizení členské
karty (při vystavení nové karty není nutné vyplnit novou přihlášku v případě, že se do té doby nezměnily
základní povinné údaje v Přihlášce).
II.

Zánik členství v Klubu

Členství v Klubu může zaniknout těmito způsoby:
1. Na základě žádosti člena Klubu doručené správci Klubu.
2. Rozhodnutím správce Klubu v případě
a) že člen Klubu uvedl úmyslně nesprávné údaje v Přihlášce do Klubu.
b) že člen Klubu zneužil výhod poskytovaných správcem Klubu či partnery Klubu.
3. Ukončením činnosti Klubu správcem Klubu (viz čl. V.).
4. Okamžikem, kdy člen Klubu přestal splňovat podmínky pro své členství Držitel karty, jehož členství zaniklo,
ztrácí nárok na všechny výhody plynoucí z členství v Klubu.
5. Nezaplacením členského příspěvku.
III .

Všeobecná ustanovení

Členství v Klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná. Klub Harmony Podolí z.s. si vyhrazuje právo
v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky Klubu a obsah nabídky Klubu. Členové Klubu budou
o těchto změnách informováni na internetové adrese www.harmonypodoli.cz vyhrazuje právo ukončit program
Klubu. Datum ukončení činnosti Klubu se vyhlásí vývěskou v informačních kancelářích správce Klubu minimálně
jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále poskytovány výhody členům Klubu – držitelům
členské karty.
Tyto Všeobecné podmínky a závazná pravidla vydává Klub Harmony Podolí z.s., a jsou platné k 20/6/2020.
se sídlem Nad lomem 746/14, Praha 4, IČ: 07266065 email: info@harmonypodoli.cz

