
REGISTRAČNÍ	FORMULÁŘ	VĚRNOSTNÍHO	KLUBU	

Přihlášku	vyplňte	hůlkovým	písmem	a	odevzdejte	na	pokladně	kina.	
	

v  Jméno	___________________	Příjmení	___________________	
	
v  Datum	narození	______________________________________	

v  Pohlaví	žena/muž	____________________________________	

v  Mobilní	telefon	______________________________________	

v  Email	______________________________________________	

v  Adresa	bydliště	______________________________________	

v  Město	_______________________		PSČ	__________________	

v  Podpis	_______________________	Datum	________________	

v  Číslo	uživatele	(vyplní	pokladní)	_________________________	

Podpisem	této	přihlášky	souhlasíte	s	Všeobecnými	obchodními	podmínkami		
SvětClubu	společnosti	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o..		

a	dáváte	tímto	souhlas	ke	zpracování	Vašich	osobních	údajů.	
	

Osobní	údaje	jsou	chráněny	podle	zákona	č.	101/2000	sb.,	o	ochraně	osobních	údajů.	



VŠEOBECNÉ	PODMÍNKY	SVĚTCLUBU	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	
	
1.	Úvod		
SvětClub	 je	 věrnostní	 program	 (dále	 jen	 „SvětClub“)	 provozovaný	 společnos>	 SENSORIUM	 SERVICE	 s.r.o.	 se	 sídlem	Májová	 105/29,	 Cheb,	
35002,	 IČ:	26320134,	DIČ:	CZ26320134,	 zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	Městským	soudem	v	Plzni,	oddíl	C,	vložka	13259,	 (dále	 jen	
„	 SENSORIUM	 SERVICE	 s.r.o.“)	 jehož	 účelem	 je	 další	 zkvalitnění	 služeb	 poskytovaných	 SENSORIUM	 SERVICE	 s.r.o.	 	 a	možnost	 poskytování	
speciálních	výhod	zákazníkům,	kteří	navštěvují	kina	společnosb	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	.	Zákazníci,	kteří	vyplní	Přihlášku	do	SvětClubu	(dále	
jen	„Přihláška“)	a	obdrží	věrnostní	kartu,	se	po	zaplacení	poplatku	stávají	členem	SvětClubu.	Členství	v	SvětClubu	se	řídí	těmito	Všeobecnými	
podmínkami	SvětClubu	(dále	jen	„Podmínky“)	a	Všeobecnými	obchodními	podmínkami	společnosb	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	
		
2.	Členství	v	SvětClub		
•	_2.1	Členství	v	SvětClubu	je	podmíněno	převze>m	věrnostní	karty	a	uhrazením	poplatku	za	členství.	Členství	v	SvětClubu	trvá	1	rok	od	data	
převze>	 věrnostní	 karty	 zákazníkem.	 Lhůta	 pro	 vystavení	 členské	 karty	 je	maximálně	 14	 dní	 od	 data	 vyplnění	 Přihlášky.	 Svým	podpisem	na	
Přihlášce	 zákazník	 stvrzuje	 skutečnost,	 že	 byl	 seznámen	 s	 Všeobecnými	 podmínkami	 a	 souhlasí	 s	 nimi.	 Za	 platnou	 Přihlášku	 se	 případně	
považuje	 i	 kompletně	 vyplněná	 a	 odeslaná	 Přihláška	 v	 elektronické	 podobě,	 která	 je	 k	 dispozici	 prostřednictvím	 sítě	 Internet	 na	
www.kinosvet.cz	/	Další	služby	/		SvětClub.	Vyplněnou	elektronickou	přihlášku	posílejte	na	e-mail	hajek@kinosvet.cz	nebo	ji	doneste	vybštěnou	
na	pokladnu	kina	Svět	v	Chebu	
2.2	Člen	SvětClubu	si	může	vybrat	z	jednoho	druhu	členství.		
•	_2.2.1	Základní	členství	 -	SvětClub	karta	 -	opravňuje	k	50	%	slevě	z	ceny	každé	čtyřicáté	vstupenky	koupené	z	kreditu	karty	a	k	nákupu	
vstupenek	přes	webové	stránky	kina	Svět	www.kinosvet.cz.	Poplatek	za	vyřízení	karty	je	20,-	Kč	
•	_2.3	Členem	SvětClubu	se	může	stát	každá	fyzická	osoba	starší	10	let,	jejíž	trvalé	nebo	přechodné	bydliště	je	na	území	České	republiky	nebo	v	
zemi,	 ve	 které	 není	 zákony	 této	 země	 členství	 v	 programech	 tohoto	 typu	 výslovně	 zakázáno,	 a	 to	 v	 případě,	 že	 splňuje	 všechny	 podmínky	
členství.		
•	_2.4	Členství	není	dovoleno	právnickým	osobám,	sdružením	fyzických	osob	nebo	právnických	osob,	asociacím	ani	jiným	skupinám.		
•	 _2.5	Při	obdržení	 více	přihlášek	od	 jedné	osoby,	 lze	vždy	akceptovat	pouze	 jednu	přihlášku.	Pokud	 jsou	v	přihlášce	do	SvětClubu	uvedeny	
nesprávné	údaje	nebo	pokud	nejsou	uvedeny	všechny	potřebné	údaje,	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.		si	vyhrazuje	právo	neprovést	kroky	vedoucí	k	
dokončení	registrace,	či	případně	členství	zrušit.		
•	_2.6	Na	základě	řádně	vyplněné	Přihlášky	bude	zákazníkovi	vystavena	věrnostní	karta,	která	je	platná	pouze,	pokud	je	na	ní	uveden	podpis	
jejího	držitele.	Věrnostní	karta	je	přenosná,	její	výhody	může	čerpat	kdokoliv,	kdo	se	s	ní	prokáže.		
•	_2.7	Výhody	plynoucí	z	členství	v	SvětClubu,	a	to	konkrétně	poskytování	slev	nelze	slučovat	s	akcemi,	které	se	nevztahují	k	akcím	SvětClubu	
(sleva	 ZTP	 a	 ZTP/P,	O2	 extra,	 levné	 úterý,	 nákup	 dárkové	 poukázky,	 přenosy	METinHD,	 Bolšoj	 Balet	 a	 další	markebngové	 akce	 SENSORIUM	
SERVICE	 s.r.o.	 )	 nebo	během	dalších	 akčních,	 cenově	a	 časově	omezených	nabídek	 jako	např.	 Filmánie,	 Filmový	 klub	 seniorů,	 dětská	pásma	
krátkých	filmů,	školní	projekce,	již	zlevněné	filmy	atd.		
•	 _2.8	Osobní	 údaje	může	 člen	 SvětClubu	 kdykoli	 aktualizovat,	 a	 to	 na	 základě	 požadavku	 v	 kině	 Svět	 v	 Chebu.	 SENSORIUM	 SERVICE	 s.r.o.		
nezodpovídá	za	škody	vzniklé	z	pozdního	oznámení	změny	osobních	údajů.	
		
3.	Poskytování	slev	při	nákupu	vstupenky		
•	_3.1	Během	jednoho	dne	může	držitel	karty	zakoupit	maximálně	15	vstupenek	na	jednu	věrnostní	kartu.		
•	_3.2	Reklamace	neposkytnu>	slevy	50	%	z	každé	čtyřicáté	vstupenky,	případně	dalších	slev,	musí	být	uplatněna	ihned.	Na	pozdější	reklamace	
nebude	brán	zřetel.		
•	_3.3	Vstupenky	zakoupené	na	věrnostní	kartu	nelze	vyměnit	ani	vrábt.		
•	_3.4	Vstupenky	zakoupené	mimo	věrnostní	klub	nelze	zpětně	připisovat	na	účet	držitele	věrnostní	karty.		
		
4.	Poskytování	slev	při	nákupu	zboží	v	bufetu		
•	_4.1	Držitelům	karet	SvětClub	 je	poskytována	sleva	0	%	při	nákupu	zboží	v	bufetu	na	veškerý	prodejní	sorbment	s	výjimkou	mimořádných	
prodejních	akcí.		
		
5.	Ztráta,	odcizení,	poškození	věrnostní	karty		
•	_5.1	Ztrátu,	odcizení	nebo	poškození	věrnostní	karty	znemožňující	 její	použi>,	by	měl	člen	SvětClubu	oznámit	neprodleně	na	pokladně	kina	
Svět	v	Chebu,	společnosb	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	Na	základě	žádosb	majitele	účtu	bude	věrnostní	karta	personálem	kina	zablokována.		
•	 _5.2	 Blokací	 karty	 se	 věrnostní	 karta	 zablokuje	 pro	 použi>	 do	 doby	 vyzvednu>	 nové	 věrnostní	 karty	 na	 pokladně	 kina	 Svět	 v	 Chebu,	
společnosb	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	
•	_5.3	Nově	vystavená	věrnostní	karta	bude	připravena	k	vyzvednu>	na	pokladně	kina	Svět	v	Chebu,	společnosb	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	a	
vydána	na	základě	doloženého	dokladu	totožnosb.	Na	základě	tohoto	dokladu	bude	ověřena	platnost	předchozí	registrace.	Za	vystavení	nové	
členské	 karty	 je	 účtován	 poplatek	 50,-	 Kč.	 Zpětně	 vystavené	 karty	 nelze	 posílat	 poštou,	 bude	 možný	 pouze	 osobní	 odběr	 po	 prokázání	
totožnosb.		
•	_5.4	Provozovatel	kina	Svět	v	Chebu	společnost	SENSORIUM	SERVICE	s.r.o.	 	neodpovídá	za	zneužig	karty	před	nahlášením	její	ztráty	ani	za	
případné	čerpání	výhod	třeg	osobou.		
•	 _5.5	 Vydáním	 nové	 karty	 zaniká	 funkčnost	 předchozí	 věrnostní	 karty	 a	 nasbírané	 vstupy	 nebudou	 převedeny	 na	 účet	 nové	 karty	 člena	
SvětClub.	


