Pravila Kluba Kinobalon
1. Ustanovitelj Kluba Kinobalon je Kinodvor.
2. Član kluba postane posameznik, ki odda izpolnjeno prijavnico na blagajni Kinodvora. Prijavnica je
dostopna na blagajni in na spletni strani http://www.kinodvor.org/klub.
3. Člani kluba so lahko otroci in mladi v starosti do 14. let. Otroke in mlade v klub včlanijo njihovi
starši ali zakoniti zastopniki.
4. Članstvo traja eno leto od vplačila članarine.
5. Višina enoletne članarine znaša 10,00 EUR.
6. Člani oz. starši poravnajo članarino pri blagajni Kinodvora, sočasno z oddajo izpolnjene prijavnice.
7. Član kluba je ves čas trajanja članstva upravičen do klubskih ugodnosti v skladu s pravili.
8. Članstva ni mogoče preklicati oziroma iz kluba izstopiti pred potekom enega leta od vplačila
članarine.
9. Članstvo avtomatično preneha po poteku enega leta od vplačila članarine in ga je treba obnoviti.
10. Ugodnosti članov kluba:
 klubska vstopnica za redni program Kinobalona znaša 3,00 EUR (redna cena 4,5 EUR), razen
za projekcije v sklopu festivala Liffe,
 možnost rezervacij za vse projekcije, razen projekcij v sklopu festivala Liffe,
 prednostna udeležba na ustvarjalnih delavnicah, kadar je število prijavljenih omejeno,
 darilo ob prvem vpisu,
 10-odstotni popust pri nakupih v Kinodvorovi Knjigarnici. Popust pri nakupu knjig se upošteva
po preteku šestih mesecev od dneva začetka prodaje določene knjige, za katero velja enotna
cena knjige po Zakonu o enotni ceni knjige (Uradni list RS, št. 11/2014). Popusta ni mogoče
unovčiti za nakup darilnih bonov. Popusti se med seboj ne seštevajo.
11. Klubske izkaznice so veljavne ob predložitvi osebnega dokumenta in niso prenosljive. V primeru
kršitve je član dolžan doplačati razliko do zneska redne vstopnice.
12. Z izpolnjeno prijavnico posameznik soglaša, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni s prijavo,
uporabljajo za namene dodelitve članskih ugodnosti in neposrednega trženja Javnega zavoda
Kinodvor. Kinodvor se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke zbiral, obdeloval in hranil skladno
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007) ter da osebnih podatkov brez
dovoljenja udeležencev ne bo posredoval tretji osebi.
13. Pravila kluba veljajo od dneva objave na spletnem naslovu Kinodvora. Spreminjajo se lahko brez
predhodne najave, o spremembah pa bodo člani obveščeni na spletni strani kluba.
14. Morebitne spore rešujemo sporazumno.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 1. 2. 2017.

