Obecné podmínky členství v MINI KIDS CLUB, KIDS CLUB a JUNIOR CLUB
2019/2020
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto Obecné podmínky upravují členství v MINI KIDS CLUBu, KIDS CLUBu a JUNIOR CLUBu (dále jen
„Obecné podmínky“). MINI KIDS CLUB, KIDS CLUB a JUNIOR CLUB jsou formy členství nejmladších
fanoušků AC Sparta Praha, která zřizuje, organizuje a spravuje společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s.
se sídlem Tř. Milady Horákové 1066/98, Praha 7, 170 00, IČ 46356801 (dále jen „Společnost“).

PODMÍNKY VZNIKU ČLENSTVÍ
Členem MINI KIDS CLUBu se může stát dítě od 0 do 5 let věku. Členem KIDS CLUBu se může stát dítě
od 6 do 10 let věku. Členem JUNIOR CLUBu se může stát dítě od 11 do 15 let věku. Registrace a
platba členství bude umožněna jen skrze portal id.sparta.cz. Registraci může provádět výhradně
zákonný zástupce budoucího člena a k procesu je potřeba již existující a validní účet SPARTA ID
zákonného zástupce budoucího člena. Členství v MINI KIDS CLUBu, KIDS CLUBu a v JUNIOR CLUBu
(dále jen také „členství v klubu“) vzniká okamžikem dokončení registrace přes formulář na
internetových stránkách www.sparta.cz a při splnění následujících podmínek:
 Uvedení pravdivých povinných registračních údajů, kterými jsou:
o jméno, příjmení, datum narození, oblíbený hráč budoucího člena klubu,
o jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mail a telefon zákonného zástupce budoucího
člena;
 V době začátku nové sezóny, (tj. 1.7.2019) nesmí přesáhnout věk člena klubu požadovaný věk
pro členství v klubu;
 Souhlas s těmito Obecnými podmínkami;
 Zaplacení jednorázového ročního členského poplatku ve výši 300 Kč (pro sezonu 2019/2020).

TRVÁNÍ A ZÁNIK ČLENSTVÍ
Členství v klubu je dobrovolné a nepřenosné. Doba trvání členství je omezena příslušnou fotbalovou
sezónou, tj. maximálně na jeden rok od 1.7.2019 do 30.6 následujícího roku. Po uplynutí této doby je
možné členství prodloužit přes formulář na internetových stránkách Společnosti www.sparta.cz.
Členství je možné ukončit písemnou výpovědí člena na e-mail clenstvi@sparta.cz. Společnost může
jednostranně ukončit členství člena v klubu výpovědí, a to i bez udání důvodu. Členský poplatek je,
v případě jakéhokoliv způsobu ukončení členství v klubu, nevratný a členská kartička zneplatněna.
Členství dále zaniká v případě jakéhokoliv porušení Obecných podmínek, Návštěvního řádu stadionu
Společnosti nebo Obecných obchodních podmínek pro nákup vstupenek.

VÝHODY ČLENSTVÍ
Členství v klubu opravňuje členy k následujícím výhodám:
- Obdržení uvítacího balíčku za každý rok členství. Balíček bude zaslán na adresu uvedenou při
registraci do 2 měsíců od registrace.
- Právo na nákup jedné zlevněné permanentní vstupenky na Rodinnou tribunu na sezonu, ke
které se vztahuje členství v klubu.
- Právo na nákup jedné zlevněné jednorázové vstupenky na Rodinnou tribunu na každý domácí
zápas AC Sparta Praha v soutěžích organizovaných LFA a FAČR.
- Pozvánky na dětské akce speciálně pro členy klubu.
- Speciální nabídky Fanshopu Sparty pouze pro členy klubu. (stálá sleva 5%)
- Setkání s hráči A týmu Společnosti.

-

Soutěže o věcné ceny a exkluzivní zážitky se Spartou.
a mnoho dalších výhod.

KARTIČKA ČLENSTVÍ
Kartička členství bude zaslána na adresu uvedenou při registraci co nejdříve, nejpozději však do 2
měsíců od úspěšně dokončené registrace, tj. od připsání členského poplatku na účet Společnosti.
Kartička členství je nepřenosná a zůstává majetkem Klubu. Na každého člena klubu je vystavena
pouze jedna karta. Kartička je jediným identifikátorem, kterým se člen bude prokazovat k využití
výhod. Kartička členství obsahuje jméno, příjmení a datum narození člena, unikátní číslo člena, čárový
kód a označení příslušné sezóny
SOUHLAS S OSOBNÍMI ÚDAJI
Veškeré informace o Zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách klubu:
https://sparta.cz/cs/zpracovani-udaju.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ztráty, znehodnocení či odcizení Kartičky členství je člen klubu nebo jeho zákonný zástupce
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailově Společnosti a kartička
členství bude zablokována. V případech dle předchozí věty je držitel Kartičky oprávněn žádat o
vystavení duplikátu Kartičky. Při žádosti o vystavení duplikátu je žadatel povinen prokázat se
průkazem totožnosti (občanský průkaz popř. cestovní pas nebo řidičský průkaz). Poplatek za
vystavení duplikátu činí 100 Kč, v případě doložení krádeže písemným potvrzením od Policie ČR nebo
městské/obecní Policie činí poplatek 50 Kč. Duplikát není možné vystavit na počkání.
Společnost si vyhrazuje právo na kontrolu užívání výhod plynoucí z členství v klubu.
Souhlasem s těmito Obecními podmínkami zákonný zástupce člena souhlasí se vznikem a trváním
členství v klubu.
Společnost si vyhrazuje právo MINI KIDS CLUB, KIDS CLUB a JUNIOR CLUB kdykoliv bez náhrady
ukončit. Společnost je oprávněna kdykoli změnit tyto Obecné podmínky. Pokud není uvedeno jinak,
jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách Společnosti. Poté, co
nové Podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že člen klubu se změnou Podmínek souhlasí
okamžikem čerpání jakékoliv výhody nebo okamžikem následujícího domácího zápasu Společnosti.

Tyto Obecné podmínky jsou platné a účinné od 1. června 2019.

AC Sparta Praha fotbal, a.s.

