
      

      Přihláška do klubu deskových her   

     Blueberry North 2020 

Zřizovatelem klubu je společnost Blueberry 3D print s.r.o. 

Jednatelé společnosti jsou oprávněni změnit podmínky přihlášky. 

Jméno   : 

Přímení : 

Trvalé bydlište : 

Mob.číslo:                                          mail: 

 

Frekvence členství *     - 1 den vstup – 70 kč nelze využívat výhod členství 

        - 1 měsíc- 300 kč výhody uvedené v článku 1 

           - 3 měsíce - 750 kč výhody uvedené v článku 1 

           - 6 měsíců – 1320 kč 5% sleva na modely ( slevy se    

                                        nesčítají ), výhody uvedené v článku 1 

*nehodící škrtněte 

 

 

1.článek 

Výhody a práva vyplívající z členství  1 měsíc, 3 měsíce a 6 měsíců jsou následující 

• volný vstup nonstop 

• využívání sprchy 

• výhody postupně doplněný dle vybavenosti prostor. 

• užívat vybavení klubovny a součástí pro hraní her 

 



2.článek 

 

 

Osoba, která chce zaplatit vstup jednodenní do klubovny, je potřeba, aby si vstupné 

vyřídila na provozovně Blueberry 3D print s.r.o. na adrese Komenského 19, Jablonec 

nad Nisou 46601 v otvírací době provozovny. Vstup je jen za doprovodu člena klubu 

nebo za přítomnosti zástupců společnosti, která je zřizovatelem. Volný termín je 

potřeba včas si domluvit na provozovně. 

 

 

                                                          3.článek  

 

Povinnosti hráče využívající prostor, který je předmětem této přihlášky. 

  Člen nesmí zasahovat do žádného elektrického, plynového zařízení ani 

jiného vybavení co nesouvisí s hraním a výslovně není dovoleno p. Krásným  a           

p.Richterem.  Před vstupem je člen povinen zkontrolovat vybavení klubovny. Pokud je 

zjištěna závada, tak ihned hlásit zástupcům společnosti Blueberry 3D print s.r.o.    

(nadále organizátorům )  Při odchodu je člen povinen překontrolovat uzamčení oken, 

dveří a vše řádně zajistit proti zneužití či vniknutí neoprávněnými osobami. Vypnout 

všechny spotřebiče z elektřiny. Překontrolovat stav vybavení a neprodleně hlásit 

škody. Každý člen zodpovídá za prostory a vybavení herny a je povinen veškerou 

způsobenou škodu uhradit dle vyčíslení organizátorů. Člen je povinen dodržovat 

noční klid. 

 

 

 

                4.článek 

 

Je zakázáno : kouřit v celém objektu 

         vstup podnapilým osobám nebo pod vlivem omamných a 

psychotropních látek 

         pouštět do prostoru jiné osoby než jsou členové nebo bez povolení                 

organizátorů. 

         požívat alkohol osobám mladším jak 18 let. 

         užívat omamné a psychotropní látky 

         užívat prostory jinak než k hraní společenských her 

         užívat prostory nemravným nebo nespolečenským způsobem 

          

 



      5.článek 

 

Organizátor je oprávněn vykázat jakoukoliv osobu z prostorů pokud porušuje pravidla, 

chová se tak, že to odporuje dobrým mravům a nebo nedbá napomenutí organizátorů. 

Člen může být vykázán bez náhrady vstupného, nebo členského příspěvku. Za 

porušení pravidel, zákonů či vyhlášky zvlášť závažným způsobem je organizátor 

oprávněn zrušit členství bez náhrady. 

 

 

      6.článek 

 

Podepsáním této přihlášky, budoucí člen souhlasí, že prostor klubovny  je 

monitorován nepřetržitě kamerovým systémem. Kamerový záznam může být kdykoliv 

předán Policii  ČR nebo Městské Policii pro jakékoliv šetření. Veškeré práva a  

      6.článek 

Vznik členství začíná dnem připsání částky na učet Blueberry 3D print s.r.o. dle 

vystavené faktury. Zánik členství je uplynutím zaplacené doby dle faktury nebo 

ukončení členství za porušení pravidel klubovny. 

 

povinnosti jsou uvedeny v zákoně o ochraně osobních údajů a GDPR na webových 

stránkách Blueberry 3D print s.r.o..  

   Organizátor si vyhrazuje právo odmítnou členství a měnit pravidla 

užívání prostor dle potřeby. Změny budou vždy v 10 denním předstihu zveřejněny na 

webových stránkách Blueberry 3D print s.r.o. a členové budou upozorněni 

prostřednictvím elektronické pošty. Organizátor může jakoukoliv osobu pověřit 

jednáním v zastoupení organizátorů a tím jsou propůjčeny pravomoci organizátorů. 

Výjímka je, že trvalé ukončení členství může provést pouze jednatel společnosti 

Blueberry 3D print s.r.o. 

 

 

 

 

 

Podpis a razítko       podpis žadatele o členství 

Blueberry 3D print 

 


