VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY KLUBU RODIČŮ
Klub rodičů je věrnostní program určený rodičům dětí se zdravotním postižením provozovaný
organizací Alfa Human Service z.s, se sídlem Na Vrcholu 2595/25, Žižkov, 130 00, Praha, zapsanou ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10991 (dále jen "Alfa Human
Service") nabízející členům klubu získat výhody dle podmínek níže uvedených.

Podmínky vzniku členství
Členem klubu se může stát dobrovolně každý rodič dítěte se zdravotním postižením, pokud splní
následující podmínky:
•
požádá o členství v Klubu rodičů telefonicky, e-mailovou cestou či vyplněním a podepsáním
registračního formuláře na webu Alfa Human service (www.alfahs.cz).
•
podepsáním registračního formuláře či telefonickým souhlasem souhlasí s Podmínkami Klubu
rodičů

Karta Klubu rodičů
Po splnění těchto podmínek vzniku členství Klubu rodičů získává člen Klubu rodičů kartu s označením
Klub rodičů.
●

Členská karta klubu je vydána rodiči pro identifikaci držitele karty při uplatňování klubových
výhod. Výhody členství mohou být uplatněny pouze při jejím předloženÍ.

●

Karta Klubu rodičů platí pro čerpání výhod celou rodinu člena Kubu. Karta Klubu rodičů je
nepřenosná. Na jméno člena klubu uvedeného v přihlášce může být vystavena pouze jedna
karta.

●

Členská karta obsahuje originální kód.

●

Členská karta je členovi klubu vydána pro užívání výhod v průběhu jeho členství v klubu při
prvním čerpání výhody Klubu. Do té doby je člen Klubu držitelem dočasné Karty výhod bez
originálního kódu.

●

Za členství v Klubu rodičů spojené s vydáním členské karty žadatel o členství zaplatí poplatek
400 Kč. Částku lze splatit bezhotovostním převodem na účet Alfa Human Servise (číslo účtu:
14007369/0800, účet vedený u společnosti Česká spořitelna) či hotově.

●

Platnost členství v Klubu rodičů a platnost karty výhod je časově omezená na 12 měsíců od
připsání členského poplatku na účet Alfa Human Service či předáním částky Alfa Human
Service.
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●

Ztrátu, poškození nebo odcizení členské karty je člen klubu povinen nahlásit organizaci Alfa
Human Service; na základě písemné žádosti o opakované vydání mu bude vydána nová
členská karta.

Výhody členství Klubu rodičů
Členství v Klubu rodičů opravňuje členy klubu využívat následující výhody:
1.
Setkání s ostatními členy klubu dvakrát ročně v prostorách Alfa Human Service. Alfa Human
Service zajišťuje program pro celou rodinu, možnost velikonoční a vánoční kreativní dílny, hlídání dětí
po dobu setkání v herně proškolenými asistenty. Tato služba je poskytována členům Klubu zdarma.
2.
Členové Klubu rodičů mají přednostní možnost přihlášení na tradiční pobyty Alfa Human
Service pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Alfa Human Service poskytne týden registrace
na pobyt pouze pro členy Klubu.
3.

Člen Klubu může uplatnit klubové slevy na služby Alfa Human Service z platby rodičů, a to:
- 5 % sleva na pobyty rodin s dětmi se zdravotním postižením
- 10 % sleva na ostatní služby (konzultační a poradenské služby, koučink, hlídání dětí v
Klubíku, psychoterapeutické služby, relaxační cvičení – nácvik relaxace, trénink paměti)

●

Slevy se neplatí pro služby Alfa Human Service poskytované v souvislosti s dětskou skupinu
Miniškolka Alfík.

●

Všechny výhody Klubu rodičů jsou aktivovány splatností poplatku členství.

Zánik členství
Členství v Klubu rodičů zaniká v následujících případech.
●

Uplynutím 12 měsíců od připsání platby členského poplatku na účet Alfa Human Service či
předáním částky členského poplatku Alfa Human Service.

●

Doručením písemného oznámení člena klubu zaslaného společně s členskou kartou do sídla
organizace Alfa Human service. Zánikem členství v klubu člen ztrácí právo využívat výhody
vyplývající z členství v klubu. Členský poplatek je nevratný.

Ochrana osobních údajů
●

Osoba, která se má stát držitelem členem Klubu rodičů, svým podpisem na registračním
formuláři uděluje organizaci Alfa Human Service na dobu neurčitou svůj souhlas se
zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů poskytnutých vyplněním
registračního formuláře používat výhradně za účelem provozování věrnostního programu.
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Organizace Alfa Human Service zodpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a
dodržování povinností, které jí vyplývají ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
●

Člen klubu může souhlas kdykoliv odvolat písemných prohlášením doručeným na adresu sídla
Alfa Human Service. Člen klubu, který svůj souhlas se zpracováním a uchováním osobních
údajů odvolá, nemůže nadále využívat výhody Klubu rodičů.

Tyto Všeobecné a obchodní podmínky členství Klubu rodičů nabývají platnosti a účinnosti dnem 26.
2. 2016.
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