REGULAMIN KLUBU WINOWAJCY

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Klub Winowajcy (zwany dalej „Klubem”) mieści się w Cieszynie przy ul. Srebrnej 3.
Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.
1.2. Organizatorem Klubu jest AVVENTURA spółka cywilna Grzegorz Suchocki Marcin Bujak
Bożena Suchocka z siedzibą w Cieszynie, ul. Srebrna 3 - właściciel „Restauracji Winowajcy”
i sklepu „Skład Wina Winowajcy” w Cieszynie, ul. Srebrna 3.
1.3. Klub nie posiada osobowości prawnej i został powołany do życia przez pasjonatów wina, na
czas nieokreślony, w celu poszerzenia wiedzy z zakresu enologii.
1.4. Pracami Klubu kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca.
1.5. Oświadczenia woli, w imieniu Klubu składa Przewodniczący lub jego Zastępca.
1.6. Określony w pkt.1.3 Regulaminu cel, Klub realizuje między innymi poprzez organizację
cyklicznych spotkań jego członków oraz degustacji. Klub może organizować, ponadto, imprezy
kulturalne, towarzyskie lub wyjazdy enologiczne.
§ 2. Warunki przystąpienia do Klubu
2.1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która wypełni i podpisze deklarację
członkowską.
2.2. Datą nabycia członkostwa w Klubie jest dzień zapłaty składki członkowskiej, o której mowa
w pkt 2.5 poniżej.
2.3. Karty są przekazywane klubowiczom nieodpłatnie. W przypadku zagubienia, trwałego
uszkodzenia lub kradzieży Karty Klubowej należy o tym powiadomić pisemnie biuro Klubu,
które wystawi nową Kartę Klubową. Wystawienie nowej karty wiąsze się z opłatą manipulacyjną
w wysokości 20,00,- zł.
2.4. Członkom Klubu przysługuje stały, 15% rabat na wina kupione w sklepie „Skład Wina
Winowajcy” i 20%, stały rabat na wina kupione w „Restauracji Winowajcy” w Cieszynie oraz
prawo bezpłatnego udziału w 6 dowolnie wybranych degustacjach, organizowanych w ciągu
jednego roku kalendarzowego przez Organizatora. Prawo do bezpłatnego udziału w
degustacjach, nie przechodzi, w razie niewykorzystania, na kolejne lata.
2.5. Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty składki członkowskiej w wysokości 400,-zł
(słownie: czterysta złotych) na rachunek bankowy nr: …………………………., ciągu 30 dni od
dnia podpisania deklaracji członkowskiej. Stali Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania
w/w składki w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
2.6. Nieopłacenie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż do dnia 30 czerwca każdego
roku, może skutkować wykreśleniem członka z listy członków Klubu, o czym członek zostanie
mailowo powiadomiony.
2.7. Członek Klubu może wypowiedzieć swoje członkostwo, mailowo, w każdym czasie.

§ 3. Ustanie członkostwa
3.1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje w wyniku:
a) skreślenia z listy na wniosek Członka Klubu, zgodnie z §2 pkt 2.7;
b) wykluczenia Członka Klubu w przypadku:
- nieopłacania składek członkowskich;
- działania na szkodę Klubu,
- wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach handlowych,
- śmierci Członka Klubu.
3.2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Przewodniczący Klubu.
§ 4. Gwarancja i wymiana
4.1. Jeżeli zakupione przez Członka Klubu wino, z jakichkolwiek względów, nie przypadnie mu
do gustu, Członek Klubu może wymienić, nieotwarte butelki na inne, w ramach tej samej ceny.
§ 5. Ochrona danych osobowych
5.1. Składając deklarację członkowską, Członek wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zadań Klubu określonych w
niniejszym Regulaminie.
5.2. Członek Klubu podaje dane osobowe dobrowolnie, ma prawo wglądu do nich, korekty oraz
żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Organizatora.
§ 6. Postanowienia końcowe
6.1 Organizatora zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
6.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

