
Podmínky členství v Klubu Divadla na Vinohradech platné od  1. 5. 2019.   

  

1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba starší 18 let (nezletilí pouze s podpisem zákonného 

zástupce) po zaplacení členského poplatku 100 Kč online, bankovním převodem, v pokladně platební 

kartou nebo v hotovosti.  Zaplacením členského poplatku nebo podpisem přihlášky v pokladně 

souhlasí člen Klubu s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil. 

 2. Člen Klubu uděluje DnV souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů souvisejících s členstvím 

pro interní, marketingové a propagační účely DnV  v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů s 

účinností od 25. 5. 2018. 

3. Klubová karta je vystavena na jméno člena Klubu. Karta je nepřenosná. Karta je platná na divadelní 

sezonu, tj. od září do června. Po zaplacení poplatku na následující sezonu bude její platnost 

automaticky obnovena. V případě ztráty, znehodnocení či odcizení karty je nutné tuto skutečnost 

neprodleně oznámit DnV.   

4. Člen Klubu může využívat výhody svého členství: účastnit se akcí konaných exkluzivně v rámci 

Klubu, zakoupit propagační předměty za zvýhodněné ceny, přednostně nakupovat vstupenky před 

zahájením předprodeje, navštěvovat první reprízy - Repríza Klub (RK) - nově uváděných inscenací za 

zvýhodněnou cenu, po kterých následuje setkáním s tvůrci a interprety inscenací.   

5. Po přihlášení na webových stránkách DnV v záložce Klub je možno 24 hodin před zahájením 

předprodeje přednostně online nakupovat nebo přednostně rezervovat vstupenky. Přednostní 

rezervace vstupenek jsou také umožněny 24 hodin před zahájením předprodeje na telefonním čísle 

Klubu nebo bezplatné telefonní lince. Přednostní rezervace je možné vyzvedávat v pokladně DnV v 

den oficiálního předprodeje. Na jednu rezervaci je možné rezervovat maximálně osm vstupenek na 

každé představení s výjimkou veřejné generální zkoušky. Na Večery bez líčidel lze přednostně 

rezervovat maximálně dvě vstupenky z důvodu kapacity Studiové scény.  

 6. Na klubovou reprízu RK je možné získat dvě vstupenky za zvýhodněnou cenu 250,- Kč a na nově 

uváděné inscenace ve Studiové scéně dvě vstupenky za zvýhodněnou cenu 150,- Kč. Pokud člen 

Klubu požaduje více vstupenek, je třeba Klub kontaktovat.  

7. Podmínky členství v Klubu jsou součástí Obchodních podmínek DnV. Jsou platné od 1. 5. 2019 a 

ruší předchozí znění Podmínek členství v Klubu.   

 

 


