OBCHODNÍ PODMÍNKY KLUBU MLADÉHO DIVÁKA ARTER (dále jako „KMD
Arter“)
Zakoupením členské karty člen KMD Arter přistupuje na následující obchodní podmínky:
• Členskou kartu vydává Moravské divadlo Olomouc na své pokladně. Při koupi karty je nutné prokázat věk do
26 let.
• Divák má právo na uplatnění příslušné slevy ze vstupného u vstupenek prodávaných partnerskou institucí,
prokáže-li se členskou kartou KMD Arter a doloží, že je jejím právoplatným držitelem a má nárok na poskytnutí
slevy. Hledištní personál je oprávněn požádat diváka o doložení nároku na slevu před vstupem do hlediště.
• Jakýkoliv neoprávněný zásah na členské kartě KMD Arter včetně odstranění kontrolního kódu či jména, činí
kartu neplatnou.
• Zakoupené vstupenky jsou nepřenosné a lze je uplatnit pouze po předložení karty a doložení nároku na
zlevněnou vstupenku při vstupu do místa konání akce
• Změna programu vyhrazena, aktuální informace o nabídce zlevněných akcí najdete na www.kmdoarter.cz nebo
na sociálních sítí KMD Arter. Programy, na které se sleva spojená se členstvím vztahuje jsou označeny v program
partnerských institucích logem KMD Arter či jasně označeny slovem “Arter”
• Prodej vstupenek se řídí obchodními podmínkami partnerských institucí. V případě zrušení akce, na kterou byla
zakoupena členem KMD Arter vstupenka se uplatňují pravidla pro vrácení vstupného dané partnerské instituce.
Moravské divadlo Olomouc neodpovídá za zrušené programy pořádané ostatními partnerskými institucemi.
• Cena členské karty je 200 Kč.
• Platnost členské karty je od 1.9.2021 do 31.8.2022
• Vstup na programy v rámci KMD Arter není zaručen. Vždy je třeba včas zakoupit vstupenku přímo u partnerské
instituce
• Slevy vyplývající z členství v KMD nelze sčítat ani jinak kombinovat s jinými slevami, není-li uvedeno jinak.
• Koupí členské karty KMD Arter člen souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence členů
• Při ztrátě členské karty KMD Arter účtujeme za vystavení duplikátu manipulační poplatek 20 Kč. Tuto ztrátu je
zároveň třeba ohlásit
Moravské divadlo Olomouc si jako správce členství KMD Arter vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto
obchodních podmínek; zakoupením a předložením členské karty vyjadřuje jeho držitel souhlas s těmito
podmínkami.

V Olomouci dne: 1. 9. 2021

Ing. David Gerneš, ředitel MDO

