Czùonkiem Clubu moýe zostaã wyùàcznie osoba, która ukoñczyùa 30 lat

Regulamin czùonkostwa w Clubie Euforia
Zasady czùonkostwa w Clubie:
1. Czùonkiem Clubu moýe zostaã wyùacznie osoba, która ukoñczyùa 30 lat
2. Czùonkostwo jest dwustopniowe. Pierwszy stopieñ to wydanie Róýowej karty Clubowej, a po dziesiatej
wizycie w Clubie Euforia zarejestrowanej w kasie Clubu w ciagu jednego roku od wydania karty, zostaje
przyznana Zùota karta Clubowa
3. Róýowa karta Clubowa po upùywie jednego roku traci waýnoúã.
4. Karty Clubowe przyznawane sa wyùacznie uznaniowo, nie moýna ich kupiã w ýaden bezpoúredni sposób
5. Karta jest aktywna od momentu:
• Wypeùnienia kwestionariusza zgùoszeniowego i dostarczenia jego do Clubu Euforia
• Dokonania czytelnego podpisu na karcie
6. Nie moýna przekazywaã karty innej osobie, dlatego waýna jest tylko z dokumentem potwierdzajacym
toýsamoúã jej wùaúciciela
7. Club zastrzega sobie prawo do odebrania karty Czùonkowskiej bez podania przyczyny
8. Club zastrzega sobie moýliwoúã zmiany zasad czùonkostwa w dowolnej chwili
9. Posiadacz karty Clubowej wyraýa zgode na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do
celów marketingowych/reklamowych i do otrzymywania Newslettera. Jednoczeúnie ma prawo do
wgladu do danych/poprawiania ich za poúrednictwem biura Clubu
10. Karta czùonkowska musi byã okazana przed wejúciem do Clubu
11. Club ma prawo odmówiã wstepu w przypadku nie okazania karty

Przyjmowanie do grona Clubowiczów:
12. Osoby zainteresowane czùonkostwem w Clubie powinny zgùosiã sie po kwestionariusz zgùoszeniowy
do biura Clubu
13. Po wypeùnieniu kwestionariusza i jego pozytywnym rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu sie z Regulaminem,
zostanie wydana Róýowa karta Clubowa
14. Zastrzegamy sobie moýliwoúã odmowy wydania karty bez podania przyczyny

Opùaty:
15. Wydanie Róýowej karty Clubowej jest bezpùatne
16. Wymiana karty Róýowej na Zùota karte jest bezpùatna

Przywileje:
17. Róýowe Karty Clubowe:
• daja moýliwoúã wstepu na imprezy Clubowe
• upowaýniaja do zniýek 5% we wskazanych przez Club miejscach
18. Zùote Karty Clubowe:

• daja moýliwoúã wstepu na imprezy Clubowe
• upowaýniaja do zniýek 10% we wskazanych przez Club miejscach

Wykluczenia z Clubu:
19. Zastrzegamy sobie prawo do pozbawienia czùonkostwa w Clubie w przypadku niezgodnego z prawem
lub dobrym obyczajem zachowania czùonka Clubu podczas imprezy

Inne:
20. Kaýdego uczestnika imprezy, w tym posiadacza karty, obowiazuje Regulamin Clubu, którego warunki
znajduja sie powyýej

