VĚRNOSTNÍ KLUB
Vaše sleva do vašeho kina...
Možnosti členství
GAClub (základní): 30 Kč sleva na filmová představení, každý 10. vstup zdarma
(členský poplatek na jeden rok je 60 Kč)
GAClub EXTRA: 30 Kč sleva na filmová představení, každý 10. vstup zdarma
sleva 10 % na veškerý sortiment v bufetu
(členský poplatek na jeden rok je 560 Kč)
GAClub VIP: neomezený vstup pro jednu osobu do kina a sleva 10 % na veškerý
sortiment v bufetu (členský poplatek na jeden rok je 9 999 Kč
– karta je nepřenosná a platí pouze pro jednu osobu)
Žadatelé VIP karty budou kontaktováni emailem pro doplnění údajů.
DOBITÍ KREDITEM: Věrnostní kartu GAClubu lze nabít finančním kreditem, který se postupně čerpá
při návštěvě kina. Více informací na www.GACinema.cz

Partnerský program
VITA SANA CLUB a Klub českých turistů: při předložení platné členské karty VITA SANA CLUB
nebo turistické slevové karty EUROBEDS získává její držitel základní členství GAClub na 1 rok zdarma.
Dále poskytujeme slevu 30 Kč na standardní filmová představení držitelům klubových karet
VITA SANA CLUB, ZOO Zlín Family a Klub přátel – BAŤŮV INSTITUT 14/15.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ VĚRNOSTNÍHO KLUBU
GOLDEN APPLE CINEMA (GAClub)
Formulář vyplňte hůlkovým písmem a odevzdejte na pokladně kina

Jméno: ........................................................................................................................................................
Příjmení: ....................................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................................................................................................
Mobilní telefon: ....................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................
Adresa bydliště: ....................................................................................................................................
Město, PSČ: ..............................................................................................................................................

Mám zájem o členství:

základní

Datum: ............................................................

extra

VIP

Podpis: .......................................................

Pokud je žadatelem osoba mladší 15 let, uzavírá smlouvu o členství v GAClubu prostřednictvím
svého zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ...................................................................................................................................................
Podpis: .......................................................................................................................................................................................................................................
Vyplněním a odevzdáním tohoto registračního formuláře uzavíráte se společností GOLDEN APPLE CINEMA a.s.,
se sídlem náměstí Míru 174, 760 01 Zlín, IČ: 27721469, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4855
(dále „GAC“), smlouvu o poskytování služeb v rámci klubového členství. Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(dále jen „GDPR“). Obchodní podmínky členství v GAClubu jsou umístěny na webu www.GACinema.cz v sekci GAClub
a na pokladnách kin společnosti GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. Detailní informace o ochraně a zpracování osobních údajů
jsou k dispozici na webu www.GACinema.cz v sekci AKCE a na pokladnách kin GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.
Platí pro všechna kina společnosti GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.
Slevy věrnostního klubu se nevztahují na Levné úterý, zlevněné filmy, Filmový klub seniorů, alternativní obsah
a vybrané marketingové akce.
Věrnostní sleva nelze kombinovat s dětskou, studentskou, seniorskou, se slevou pro držitele karet ZTP a dalšími slevami.
Povinné údaje

