Regulamin Klubu
Regulamin Klubu AIRFOTO działającego w ramach Serwisu AIRFOTO

Klub jest zarejestrowany jako „stowarzyszenie zwykłe” wpisane do ewidencji stowarzyszeń miasta
Stołecznego Warszawy pod nr. 593

I. Postanowienia wstępne
§ 1.
Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad uczestnictwa w Klubie AIRFOTO.pl
§ 2.
Klub AIRFOTO.pl ma na celu m.in. budowanie więzi i ścisłych relacji między Członkami Klubu a internetowym
serwisem AIRFOTO.pl, poznanie i zaspokajanie oczekiwań Członków Klubu, zapoznawanie Członków Klubu z
działalnością serwisu AIRFOTO.pl, budowę programu lojalnościowego oraz wyróżnianie aktywnych Członków
Klubu na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Władze Klubu
§ 3.
1.
2.
3.
4.

Władze Klubu stanowią członkowie redakcji serwisu www.AIRFOTO.pl
Przyjęcie do redakcji odbywa się na zasadach i warunkach zgodnych z „Regulaminem redakcji Airfoto.pl”
Reprezentantem Klubu jest Redaktor Naczelny serwisu AIRFOTO.pl i wyznaczeni przez niego członkowie
redakcji.
Każdy z członków redakcji ma przypisaną funkcje zgodnie z ”Regulaminem redakcji Airfoto.pl”

III. Członkowie Klubu
§ 4.
1.

2.
3.

Członkami Klubu AIRFOTO.pl (zwanego dalej "Klubem") mogą zostać osoby fizyczne, pełnoletnie
(ukończone 18 lat)
a. do Klubu mogą przystąpić osoby niepełnoletnie ale wymagana jest pisemna zgoda prawnych
opiekunów
Klub AIRFOTO.pl jest klubem otwartym.
Osoba zainteresowana nabyciem członkostwa w Klubie winna:
a. zgłosić e-mailem na adres Serwisu airfoto@airfoto.pl chęć nabycia członkostwa w Klubie,
b. następnie zostanie poinformowana o warunkach nabycia członkostwa lub otrzyma Ankietę
Klubową umożliwiającą podanie niezbędnych danych osobowych.
c. po spełnieniu warunków członkostwa określonych w Regulaminie osoba zainteresowana stanie
się Członkiem Klubu AIRFOTO.pl.

§ 5.
Osoby, które są lub będą zarejestrowane w Bazie Danych Serwisu Airfoto.pl mogą nabyć członkostwo w Klubie na
zasadach określonych w Regulaminie.

IV. Nabycie członkostwa w Klubie
§ 6.
1.

Członkami Klubu mogą zostać osoby, opisane w § 4. ust.1, po spełnieniu łącznie następujących
warunków:
a. wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych w Bazie Danych Serwisu AIRFOTO.pl .
b. wypełnieniu i przesłaniu na adres Serwisu AIRFOTO.pl Ankiety Klubowej
c. wpłaceniu na konto Klubu 10 PLN (opłata za kartę klubową + koszty wysyłki)
d. opłacanie regularnie składek członkowskich

§ 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nowo przyjęci Członkowie otrzymują kartę klubową.
Karta klubowa wydana zostaje przez Klub AIRFOTO.pl na imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy wskazaną w
formularzu zamieszczonym w każdej ofercie członkostwa w Klubie AIRFOTO.pl
Danemu uprawnionemu członkowi wydaje się tylko jedną kartę.
Karty są imienne, a prawa z nich wynikające nie mogą być przenoszone na inne osoby.
Treść karty klubowej zawiera wskazanie końca jej ważności. Poza tym karty wygasają w przypadku odstąpienia
od członkostwa w klubie. Wygasłe Karty nie podlegają zwrotowi.
Istnieje możliwość ponownego wystawienia karty klubowej (duplikatu) w przypadku, gdy z winy członka Klubu
AIRFOTO.pl poprzednia karta została błędnie wystawiona bądź została zgubiona. Duplikat karty wystawiany jest
na pisemną prośbę członka Klubu, skierowaną do Klubu AIRFOTO.pl. Koszt produkcji karty w wysokości 30 zł
brutto ponosi Klubowicz. Koszt przesyłki nowej karty klubowej listem poleconym pokrywa Klub. Nowa karta
wystawiona zostanie w przeciągu 30 dni od daty potwierdzenia wpłaty za wystawienie duplikatu.

V. Uprawnienia Członków Klubu
§ 8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Członek Klubu ma prawo do noszenia odznaki klubowej i loga klubu na koszulkach, kurtkach itp.
Członkowie Klubu otrzymywać będą Magazyn Serwisu AIRFOTO.pl oraz inne wydawnictwa,
przygotowywane przez Klub.
Wyłącznie Członkowie Klubu są uprawnieni do wzięcia udziału w konkursach i promocjach
organizowanych przez Klub AIRFOTO.pl.
Członek klubu ma pierwszeństwo uczestnictwa w wyjazdach i imprezach organizowanych przez Klub.
Klub bezpośrednio zapewnia członkom Klubu korzyści wynikające z własnych akcji promocyjnych, jakie aktualnie
będzie prowadzić. Egzemplarz każdego wydania newslettera oraz strony klubowe w Internecie
(www.klub.airfoto.pl) zawierać będą dane o bieżących promocjach własnych klubu z określeniem ich
warunków.
Wśród korzyści z członkostwa w Klubie (legitymowania się ważną kartą) mogą znaleźć się rabaty, zniżki cen,
gratisowe świadczenia lub inne korzyści promocyjne dobrowolnie oferowane nieokreślonym członkom Klubu
przez różnych rynkowych sprzedawców towarów lub usług. Żadnych takich korzyści Klub nie gwarantuje.
Klub w wydawanych publikacjach i newsletterze wysyła tylko informację, kto powiadomił ich o gotowości
świadczenia takich korzyści. Udzielenie i korzystanie z nich, a także wszelkie ewentualne roszczenia na tym tle są
wyłącznie sprawą bezpośrednich stron takich transakcji rynkowych.

VI. Dane osobowe
§ 9.
1.
2.

Podanie swoich danych osobowych następuje dobrowolnie i jest niezbędne przy rejestracji Członków
Klubu jak i wpisaniu osób do Bazy Danych Serwisu AIRFOTO.pl.
Członkowie Klubu oraz osoby wpisane do Bazy Danych Serwisu AIRFOTO.pl są uprawnione do wglądu
do podanych danych osobowych i ich poprawiania.

§ 10.
1.
2.

Członkowie Klubu oraz osoby wpisane do Bazy Danych Serwisu AIRFOTO.pl, przez podpisanie Ankiety
Klubowej wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu prowadzenia
działalności Klubu oraz innych celach marketingowych i promocyjnych.
Członkowie Klubu oraz osoby wpisane do Bazy Danych Serwisu AIRFOTO.pl wyrażają ponadto zgodę na
otrzymywanie korespondencji oraz materiałów klubowych w formie przesyłek listowych oraz
elektronicznych (e-mail).

VII. Postanowienia końcowe
§ 11.
1.
2.

Regulamin może ulec zmianie według uznania Serwisu AIRFOTO.pl. W tej sytuacji zmiana Regulaminu
zostanie ogłoszona w formie, w jakiej ogłoszony jest niniejszy Regulamin.
Uczestnikom Klubu nie przysługują wobec AIRFOTO.pl żadne roszczenia wynikające z samego stosunku
członkostwa w Klubie AIRFOTO.

§ 12.
Wszelką korespondencję, o której mowa w Regulaminie należy kierować na adres: airfoto@airfoto.pl
§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005r.

Adres do korespondencji
KLUB AIRFOTO, ul. Bazylianska 1, 03-200 Warszawa, Skrzynka Pocztowa 42
Fax: 0-22-730-86-22
Konto Bankowe:
KLUB AIRFOTO
Ul. Fr.Kawy 34 m 35
01-496 Warszawa
Bank PKO BP / Inteligo - 50 10205558 1111 109022200624

