REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO W ŁODZI
Klub Przyjaciół Teatru Muzycznego w Łodzi (zwany dalej Klubem) został powołany do życia w
celu zrzeszenia i stworzenia aktywnego środowiska widzów Teatru Muzycznego w Łodzi
(zwanego dalej Teatrem).
Członkom Klubu przysługuje prawo zakupu biletów na spektakle z repertuaru Teatru
Muzycznego w Łodzi po obniżonej cenie, podanej w obowiązującym w danym sezonie
cenniku. Powyższe prawo nie obowiązuje przy zakupie więcej niż 4 biletów a także nie
dotyczy: spektakli porannych, spektakli i koncertów gościnnych oraz jednorazowych
wydarzeń z repertuaru Teatru Muzycznego, takich jak premiery, koncerty kameralne i
koncerty jubileuszowe a także biletów w strefie VIP.
Członkowie Klubu za pomocą sms-ów będą informowani o istotnych wydarzeniach,
specjalnych ofertach dla Klubowiczów i promocjach.
Zamieszczony niżej regulamin zawiera warunki przynależności do Klubu. Regulamin
obowiązuje Teatr i członków Klubu od chwili ogłoszenia.
Przy ogłaszaniu konkursów i promocji publikowany będzie odrębny regulamin. Teatr
oświadcza, iż podczas akcji sms-owych będzie spełniać wymagania określone w odnośnych
przepisach dotyczących reklamy i konkurencji, w szczególności ustaw: z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości; przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z dnia 9 listopada
1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
STRONY
1. Klub: Klub Przyjaciół Teatru Muzycznego w Łodzi powołany przez Teatr Muzyczny w
Łodzi, ul. Północna 47/51, 91-425 Łódź
2. Członek Klubu: osoba, która przystąpiła do Klubu poprzez wysłanie sms-a o treści
„Klub” na numer 888 550 000 (koszt zgodny z cennikiem operatora), wypełnienie
ankiety członkowskiej na stronie internetowej teatru www.teatr-muzyczny.lodz.pl lub
osobisty akces w kasie biletowej Teatru Muzycznego w Łodzi i która otrzymała Kartę
Członka Klubu Przyjaciół Teatru Muzycznego o unikatowym numerze.
ZASADY CZŁONKOSTWA
1. Członek Klubu Przyjaciół Teatru Muzycznego wyraża zgodę na otrzymywanie za
pomocą sms-ów materiałów informacyjnych i reklamowych Teatru.
2. Członek Klubu otrzymuje w kasie biletowej Teatru „Kartę Członka Klubu Przyjaciół
Teatru Muzycznego”.
3. Po okazaniu Karty Członek Klubu zyskuje prawo zakupu biletów na spektakle z
repertuaru Teatru Muzycznego w Łodzi po obniżonej cenie (tzw. „Cena Klubowicza”),
podanej w obowiązującym w danym sezonie cenniku.
4. Powyższe prawo nie obowiązuje przy zakupie więcej niż 4 biletów a także nie dotyczy:
spektakli porannych, spektakli i koncertów gościnnych oraz jednorazowych wydarzeń
z repertuaru Teatru Muzycznego, takich jak premiery, koncerty kameralne i koncerty
jubileuszowe a także biletów w strefie VIP.

5. Warunkiem zakupu biletów w Cenie Klubowicza jest okazanie kasjerowi nie
uszkodzonej obowiązującej Karty Członka Klubu (wg. wzoru zatwierdzonego wraz z
nowym regulaminem, obowiązującym od dnia 1 września 2013r.).
6. Członkowi Klubu zarejestrowanemu przed zmianą regulaminu przysługuje prawo do
bezpłatnej wymiany Karty Członka Klubu na nową. Wymiana nastąpi w kasie Teatru
przy pierwszym zakupie biletów za okazaniem starej Karty Członka Klubu.
7. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie.
8. Usunięcie danych osobowych członka Klubu z bazy danych Teatru jest równoznaczne
z zakończeniem jego przynależności do Klubu.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Teatr jest odpowiedzialny za archiwizację i zabezpieczenie danych osobowych,
udostępnionych przez członków Klubu i umieszczonych w bazie danych Klubu. Teatr
oświadcza, że dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby
Teatru, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.
Teatr może, na warunkach określonych prawem, powierzyć dane osobowe wyznaczonemu
przez siebie do obsługi tych danych Partnerowi.
Członek Klubu zgodnie z obowiązującym prawem może przeglądać i korygować swoje dane
oraz zażądać ich usunięcia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu
będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Teatru.
(http://www.teatr-muzyczny.lodz.pl).
Teatr zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Klubu w każdym czasie, po upływie 30
dni od umieszczenia takiej informacji na stronie internetowej Teatru.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.

