Všeobecné podmínky a závazná pravidla Klubu Dvojka pro děti a rodiče
I.
Klub Dvojka pro děti a rodiče
Klub Dvojka pro děti a rodiče (dále také jen „Klub“) je název programu, který Městská část Praha 2,
se sídlem nám. Míru 600/20, Praha 2, IČ: 00063461 (dále také jen „správce Klubu“) nabízí všem
obyvatelům Prahy 2, kteří mají na jejím území trvalé bydliště a je zároveň rodičem dítěte mladšího
patnácti let. Cílem programu je poskytování výhod členům Klubu při návštěvách výstav, akcí a
expozic na území Prahy 2 u partnerů Klubu a poskytování výhod při nákupech zboží a služeb u
partnerů Klubu. Správce Klubu je oprávněn k účasti na programu Klubu přizvat partnery. O takové
skutečnosti a celkovém výčtu partnerů spolu s uvedením kontaktní adresy a obsahem výhod
poskytovaných partnery bude správce Klubu své členy informovat.
II.
Členství a členská karta Klubu
Členství v Klubu vzniká doručením řádně vyplněné přihlášky správci Klubu. Přihlášku lze správci
Klubu doručit zasláním na jeho adresu (viz níže) nebo osobním odevzdáním v informační kanceláři
v místě jeho sídla na nám. Míru 20 nebo v Jaromírově ulici 23. Výtisky přihlášek jsou k dispozici v
informačních kancelářích správce Klubu na nám. Míru 20 a v Jaromírově 23. Za řádně vyplněnou
přihlášku se považuje přihláška, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: titul, jméno, příjmení,
kontaktní adresa bydliště, telefonní číslo, jméno, příjmení a datum narození dítěte/dětí, den
vyplnění přihlášky, souhlas ke zpracování osobních údajů a podpis. Vyplněním a podepsáním
přihlášky zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami Klubu.
Členství v Klubu je bezplatné. Členem klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalé
bydliště na území městské části Praha 2, je zároveň rodičem dítěte mladšího patnácti let a která
souhlasí s Všeobecnými podmínkami Klubu. Na základě řádně a pravdivě vyplněné přihlášky správce
Klubu vystaví členovi Klubu členskou kartu. Členskou kartu člen Klubu obdrží poštou v průběhu
jednoho měsíce nebo osobně při předání řádně vyplněné přihlášky. 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 je vlastnictvím Městské části Praha 2. 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).
III.
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.

IV.
Partneři Klubu
Zakladatelem a správcem Klubu je Městská část Praha 2, se sídlem nám. Míru 600/20, Praha 2, IČ:
00063461. Partnerem Klubu se může stát jakákoliv obchodní organizace, právnická či fyzická osoba s
oprávněním k podnikání. Provozovna Partnera klubu je řádně označena symbolem Klubu. Takto
označená provozovna poskytuje členům Klubu – držitelům členské karty odměny především ve
formě slev či naturálních bonusů při nákupu zboží a služeb. Obsah nabídky (výhody, výše slev,
naturální bonusy) Partnera Klubu směrem ke členům Klubu bude zveřejněn na internetové adrese
Klubu: http://www.praha2.cz v sekci Dvojka pro děti a rodiče a na požádání držitele karty také ústně
přímo při nákupu zboží či služeb v provozovně Partnera Klubu. Partner si může vyhradit minimální
výši hodnoty nákupu (ekvivalent Kč) zboží či služeb pro poskytnutí výhod členům Klubu. O takovéto
skutečnosti bude členy Klubu správce Klubu informovat na výše zmíněné internetové adrese Klubu.
Člen Klubu je také oprávněn vyžádat si tuto informaci ústně před nákupem zboží a služeb v
provozovně Partnera Klubu. Při využívání nabídek spojených s členstvím v Klubu může být držitel
karty vyzván k prokázání své totožnosti (např. předložení občanského průkazu), a to za účelem
zamezení zneužití karty třetími osobami.
Správce Klubu bude příležitostně zasílat členům Klubu aktuální nabídku výhod a slev od partnerů
Klubu, o které se domnívá, že oslovené členy pravděpodobně zaujme.
V.
Všeobecná ustanovení
Členství v Klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná. Městská část Praha 2 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 Klubu:
http://www.praha2.cz. Městská část Praha 2 si 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. Jakékoli veřejné vyhlášení ohledně Klubu je oprávněna poskytovat výlučně
Městská část Praha 2, se sídlem nám. Míru 20, 120 00 Praha 2, IČ: 00063461.
Tyto Všeobecné podmínky a závazná pravidla Klubu Dvojka pro děti a rodiče vydala Městská část
Praha 2, se sídlem nám. Míru 20, 120 00 Praha 2, IČ: 00063461.
Kontaktní adresa:
Klub Dvojka pro děti a rodiče
Městská část Praha 2
nám. Míru 20
120 00 Praha 2
Email: dvojkaprodetiarodice@p2.mepnet.cz
Všeobecné podmínky a závazná pravidla Klubu Dvojka pro děti a rodiče platí od 1.1.2015.

