
íjmení ............................................................................... Jméno ..................................................................

Adresa (PS ).......................................................................................................................................................

telefony ................................................................................ e-mail ..................................................................

Podle podmínek stanovených Divadlem na Vinohradech objednávám závazn  tradi ní p edplatné:
AROD JKY ZE SALEMU, S ATKY Z ROZUMU, HAROLD A MAUDE, KONEC MASOPUSTU, REVIZOR

den..................................... po et míst .............. kategorie ................... cena za 1 sedadlo (lóži).....................

dne ............................................ podpis.......................................

: ..........................................................

DI : ..........................................................

IHLÁŠKA  NA  P EDPLATNÉ - SEZONA  2018/2019
zá í 2018 až erven 2019

Zaplatím:     a) hotov
b) pen žní poukázkou
c) bezhotovostn
d) fakturou

Poznámka



Abonent si v p ehledu p edstavení, který obdrží do 15. dne p edchozího m síce, sám sleduje termíny
abonentních p edstavení ozna ených v p ehledu stejnou skupinou, jakou má uvedenou na pr kazce.
Pokud neobdrží p ehled p edstavení do 15. dne p edchozího m síce, informuje se na telefonních íslech
296 550 225, 222 517 797, 296 550 228, 800 900 888 nebo na www.divadlonavinohradech.com.

Zm na programu vyhrazena. Dojde-li ke zm  p vodn  ohlášeného p edstavení z d vodu onemocn ní nebo
jiných p ekážek, bude snahou divadla nahradit abonentní p edstavení jiným abo nentním p edstavením, které

íslušná skupina ješt  nezhlédla. V p ípad , že taková zm na nebude uskute nitelná, ponecháváme
si možnost nahradit abonentní p edstavení i titulem, který do abonent ního cyklu za azen není. Z uvedeného
tedy vyplývá, že si vedení divadla zm nu p edstavení vyhra zuje.

Souhlas se zpracováním osobních údaj .
V souladu se zákonem . 101/2000 Sb. o ochran  osobních údaj  souhlasím se shromaž ováním, uchováním
a zpracováním svých osobních údaj  poskytnutých Divadlu na Vinohradech, nám. Míru 7, 120 00 Praha 2
v p ihlášce pro p edplatné na sezonu 2018/2019. Divadlo na Vinohradech prohlašuje, že bude shromaž ovat
osobní údaje v rozsahu nezbytném pro interní, marketingové a propaga ní ú ely. T mito ú ely se rozumí

edevším zasílání informací a aktualit Divadla na Vinohradech. Zam stnanci Divadla na Vinohradech jsou
povinni zachovávat ml enlivost o osobních údajích. Tento souhlas mohu kdykoli odvolat v p ípad ,
že si nep eji informace nadále zasílat.

Souhlasím: dne ..................................................... Podpis

Dne.................................................. evzal a zaplatil ............... ks legitimací Podpis
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