
Všeobecné	  podmienky	  členstva	  v	  klube	  Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  

	  

1. Držiteľ	  karty	  svojím	  podpisom	  na	  formulári	  súhlasí	  s	  tým,	  aby	  Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce,	  spracoval	  

dáta	  uvedené	  v	  registračnom	  formulári.	  Osobné	  údaje	  člena	  Klubu	  budú	  spracované	  v	  súlade	  so	  

zákonom	  č.	  428/2002	  Z.	  z.	  o	  ochrane	  osobných	  údajov	  v	  znení	  neskorších	  predpisov.	  

2. Členstvo	  osoby	  (ďalej	  „Člen“)	  vzniká	  dňom	  podpisu	  na	  registračnom	  formulári.	  

3. Doba	  platnosti	  Členskej	  karty	  je	  daná	  v	  závislosti	  od	  typu	  karty.	  Člen	  má	  právo	  vzdať	  sa	  kedykoľvek	  

členstva	  v	  Klube,	  resp.	  vystúpiť	  z	  neho.	  Členstvo	  zaniká	  dňom,	  keď	  Člen	  odovzdá	  Členskú	  kartu.	  

4. Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  môže	  zrušiť	  Členovi	  členstvo	  v	  Klube	  na	  základe	  porušenia	  podmienok	  

členstva	  v	  klube.	  V	  prípade	  straty,	  krádeže	  alebo	  poškodenia	  Členskej	  karty	  je	  Člen	  povinný	  takúto	  

skutočnosť	  okamžite	  nahlásiť	  Ponteu	  Activity	  Park	  Rusovce	  prostredníctvom	  emailu	  e-‐mailu	  

(recepcia@ponteo.sk)	  alebo	  telefonicky	  na	  číslo:	  02/20	  90	  90	  10.	  	  

5. Členská	  karta	  je	  majetkom	  Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  a	  je	  neprenosná.	  Člen	  je	  povinný	  Členskú	  

kartu	  po	  uplynutí	  doby	  platnosti	  vrátiť.	  Členskú	  kartu	  nie	  je	  možné	  upravovať	  ani	  nejakým	  spôsobom	  

do	  nej	  zasahovať.	  

6. Karta	  bude	  členovi	  odovzdaná	  do	  vlastných	  rúk	  hneď	  po	  vyplnení	  a	  odovzdaní	  prihlášky.	  

7. Hneď	  po	  obdržaní	  klubovej	  karty	  je	  držiteľ	  oprávnený	  využívať	  výhody	  členstva	  

8. Členovi	  klubu	  môže	  byť	  vydaná	  len	  jedna	  členská	  karta.	  

9. Za	  prípadné	  zneužitie	  alebo	  akékoľvek	  neoprávnené	  použitie	  členskej	  karty	  inou	  osobou	  bude	  

považované	  za	  porušenie	  podmienok	  členstva	  a	  karta	  bude	  členovi	  odobraná.	  

10. 	  Zamestnanci	  Pontea	  môžu	  kedykoľvek	  vyzvať	  držiteľa	  členskej	  karty	  o	  jeho	  identifikáciu	  na	  základe	  

dokladu	  totožnosti.	  	  

11. Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  si	  vyhradzuje	  právo	  kedykoľvek	  meniť	  a	  aktualizovať	  podmienky	  

vydávania	  členských	  kariet,	  ako	  aj	  výhody	  členstva.	  

12. Členstvo	  v	  klube	  je	  umožnené	  len	  osobám	  starším	  ako	  18	  rokov.	  

13. Poskytovateľ	  nenesie	  zodpovednosť	  za	  zneužitie	  klubovej	  karty	  Ponteo	  inou	  osobou.	  

14. Poskytovateľ	   je	  oprávnený	  meniť	  a	  inovovať	  obsah	  služieb,	  vyhradzuje	  si	  právo	  zmeny	  cien	  platených	  

služieb	  bez	  súhlasu	  Klienta	  –	  Člena	  klubu.	  

15. Poskytovateľ	  nenesie	  zodpovednosť	  za	  zneužitie	  klubovej	  karty	  Ponteo	  inou	  osobou.	  

16. Poskytovateľ	   je	  oprávnený	  meniť	  a	  inovovať	  obsah	  služieb,	  vyhradzuje	  si	  právo	  zmeny	  cien	  platených	  

služieb	  bez	  súhlasu	  klienta	  –	  člena	  klubu.	  

17. Klient	   –	   Člen	   klubu	   súhlasí	   zo	   zasielaním	   reklamného	   a	   informačného	  materiálu,	   ktorý	   informuje	  

o	  zmenách,	   novinkách	   spojených	   s	  ponúkanými	   službami	   a	   na	   základe	   uvedeného	   dáva	   svoj	  

predchádzajúci	  bezvýhradný	  súhlas	  s	  ich	  zasielaním	  na	  svoju	  e-‐mailovú	  adresu	  uvedenú	  pri	  registrácií.	  

Tento	   súhlas	  môže	   Klient	   –	   Člen	   klubu	   kedykoľvek	   zrušiť,	   a	   to	   zaslaním	   e-‐mailu	   Poskytovateľovi	  ako	  

odpoveď	  vo	  veci	  zrušenia	  zasielania	  informačného	  a	  reklamného	  materiálu.	  

	  



	  

Práva	  a	  povinnosti	  člena	  klubu	  

	  

1. Člen	  je	  povinný	  predchádzať	  zneužitiu	  Členskej	  karty	  inými	  osobami	  a	  je	  oprávnený	  využívať	  výhody	  

vyplývajúce	  z	  členstva	  v	  Klube	  len	  pre	  seba,	  ak	  nie	  je	  určené	  inak	  /v	  podmienkach,	  výnimka/.	  

2. Člen	  udeľuje	  Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  súhlas,	  aby	  Dôverné	  informácie	  a	  Osobné	  údaje,	  ktoré	  

poskytol	  Ponteo	  Activity	  Park	  Rusovce	  v	  tomto	  dokumente	  alebo	  v	  iných	  dokumentoch	  súvisiacich	  

s	  členstvom	  Člena	  v	  Klube,	  boli	  spracúvané	  v	  súlade	  s	  ustanoveniami	  zákona	  č.	  428/2002	  Z.	  z.	  

o	  ochrane	  osobných	  údajov	  v	  znení	  neskorších	  predpisov.	  

3. Člen	  je	  povinný	  v	  prípade	  zakúpenia	  členskej	  karty	  uhradiť	  členský	  poplatok	  vo	  výške	  uvedenej	  na	  

vstupnom	  formulári	  v	  hotovosti,	  kreditnou	  kartou	  alebo	  na	  bank.	  účet	  najneskôr	  do	  5	  pracovných	  dní	  

od	  podpisu	  registračného	  formulára.	  

4. Člen	   je	   povinný	   zrušiť	   svoju	   rezerváciu	   na	   skupinové	   cvičenia,	  

squashové	   kurty,	   vonkajšie	   ihriská,	   bowling,	   vstup	   do	  wellness	   a	  masáži	  minimálne	   6	   hodín	   vopred.	  

V	  opačnom	  prípade	  si	  Poskytovateľ	  účtuje	  poplatok	  v	  plnej	  výške	  podľa	  platného	  cenníka	  za	  uvedené	  

služby.	  	  

5. Člen	   je	  povinný	  každý	  mesiac	  dopĺňať	  kredit	  vo	  výške	  min	  30	  €	  ak	   je	  

držiteľom	   kreditnej	   karty	   V	  prípade,	   že	   kredit	   nebude	   doplnený	   	   počas	   obdobia	   2	  mesiacov,	   zvyšný	  

kredit	   automaticky	   prepadne	   a	  je	   nevratný	   a	  v	  zmysle	   uvedeného	  dáva	  Člen	   klubu	   svoj	   bezvýhradný	  

súhlas.	  

Zároveň	  pri	  poklese	  kreditu	  na	  0€,	  držiteľ	   kreditnej	   karty	   stráca	  nárok	  na	  10%	  zľavu	  pri	  2	   vybraných	  

službách.	  Pre	  uplatnenie	  zliav	  je	  potrebné	  kredit	  opäť	  doplniť	  o	  minimálne	  30€.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  	  	  	  Služby	  a	  ponúkaný	  tovar	  sú	  vrátane	  DPH	  20%.	  

	  

	  

Výhody	  členstva	  v	  klube	  

	  

1. Každý	  člen	  Klubu	  má	  nárok	  na	  prislúchajúce	  výhody	  a	  zľavy	  podľa	  typu	  karty,	  ktorej	  je	  držiteľom.	  

2. Zo	   všetkých	   klubových	   /	   kreditných	   kariet	   sa	   bude	   zaznamenávať	   bod	   za	   každé	   minuté	   €,	   čo	  

v	  skutočnosti	  bude	  znamenať	  bonus,	  ktorý	  sa	  na	  konci	  kalendárneho	  roka	  spočíta.	  	  Za	  takto	  nazbierané	  

body	  si	  bude	  môcť	  Člen	  klubu	  zakúpiť	  za	  zvýhodnených	  podmienok	  tovar	  s	  vitríny	  ponuky	  a	  to	  podľa	  

súčtu	  nazbieraných	  bodov.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Podmienky	  členstva	  nadobúdajú	  účinnosť	  1.4.2012	  


