SPLOŠNI POGOJI KOMERCIALNEGA ČLANSTVA KK OLIMPIJA LJUBLJANA
SPLOŠNO:
Izdajatelja teh splošnih pogojev komercialnega klubskega članstva KK Olimpija Ljubljana sta
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana, matična številka
5013224000, identifikacijska številka za DDV: SI64150941 in njegov prodajni partner podjetje
EVENTIM SI d.o.o., družba za proizvodnjo in prodajo elektronskih vstopnic, Celovška cesta 25, 1000
Ljubljana, matična številka: 1868993000, identifikacijska številka za DDV: 67811175.
Članstvo je strogo komercialno in ne zajema članstva v športnem društvu KK Olimpija Ljubljana.
Ponudniki ugodnosti, KK Olimpija Ljubljana in prodajni partner Eventim si pridržujejo pravico do
spremembe pogojev nudenja svojih ugodnosti.
Klub lahko posamezne storitve in ugodnosti aktivira ali deaktivira posamezno, v skladu s poslovno
politiko, tehnološkimi možnostmi in pogoji sodelovanja poslovnih partnerjev kluba, od katerih so
storitve kluba neposredno odvisne.
PRIDOBITEV:
Član kluba lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki je poslovno sposobna.
Član kluba postane fizična ali pravna oseba ob poravnanju letne članarine, ki znaša 38 EUR.
Oseba, ki želi postati član, se lahko včlani preko Eventimovih poslovalnic v Tivoliju ter v Hišah
vstopnic Citypark Ljubljana, Europark Maribor, Citycenter Celje ter na blagajnah Križank in Kino Šiška
vsak delavnik med 9.00 in 17.00 uro. Včlanitev je mogoča tudi preko Eventimove spletne strani
(www.eventim.si) in na Eventimovem prodajnem mestu vstopnic v času tekem Uniona Olimpije v
dvorani Stožice.
PLAČILO ČLANARINE:
Letna članarina znaša 38 EUR. Članarina se poravna v skladu z Eventimovimi plačilnimi pogoji, ki so
opredeljeni na Eventimovi uradni strani www.eventim.si.
PRISTOPNA IZJAVA:
Kot pristopna izjava se upošteva izpolnjen obrazec z navedenimi osebnimi podatki o članu. Obrazec je
na voljo na Eventimovih prodajnih mestih, na Eventimovi spletni strani www.eventim.si ali na
Eventimovem prodajnem mestu vstopnic v času tekem Uniona Olimpije v dvorani Stožice.
V kolikor kupec članstva ne izpolni pristopnega obrazca z navedenimi osebnimi podatki, tvega, da ni
deležen ažurnega obveščanja s strani Eventima in KK Olimpija Ljubljana.
VELJAVNOST:
Članstvo velja za obdobje ene tekmovalne košarkarske sezone in se ob preteku obnavlja s plačilom
nove članarine.
Članstvo velja samo za eno osebo, lastnika in ni prenosljivo na druge osebe.

Članstvo stopi v veljavo ob prejemu članske kartice.
ČLANSKA IZKAZNICA:
Članska izkaznica služi skupaj z osebnim dokumentom kot identifikacijsko sredstvo člana na različnih
prodajnih mestih, kjer lahko član koristi različne ugodnosti, ki so razvidne iz seznama ugodnosti,
objavljenega na uradni spletni strani kluba www.union.olimpija.com.
V primeru, da član kluba izgubi svojo identifikacijsko izkaznico, je dolžan to nemudoma sporočiti na
Košarkarski klub Olimpija Ljubljana. Kartica se v takem primeru prekliče.
Za izgubo kartice član odgovarja sam in mora za pridobitev nove kartice pokriti stroške ponovne
izdelave kartice v vrednosti 5€.
OBVEŠČANJE ČLANOV:
Klub bo sproti obveščal vse člane o ugodnostih, povezanih s klubskim komercialnim članstvom in o
morebitnih spremembah splošnih pogojev komercialnega članstva KK Olimpija Ljubljana. Klub si
pridržuje pravico, da ni dolžan obveščati člane, ki niso popolnoma izpolnili pristopne izjave.
PRENEHANJE ČLANSTVA:
Članstvo avtomatično preneha po pretečenem enem koledarskem letu od datuma včlanitve člana.
Ob prenehanju članstva preneha pravica do koriščenja ugodnosti, izhajajoča iz predhodnega članstva.
Član lahko s pisno izjavo kadar koli zahteva izbris iz baze članov in ukinitev svojega članstva.
KAZENSKE ODLOČBE:
Za ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali za kakršnokoli zlorabo v zvezi s članstvom v klubu
posameznik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Klub sezaveže, da bo hranil in varoval osebne podatke vseh članov in jih ne bo v nobenem primeru
predajal nepooblaščenim osebam.
Klub bo osebne podatke uporabil izključno za komunikacijo z uporabniki in obdelavo podatkov za
interne namene kluba in njegovih pokroviteljev in partnerjev, ki sodelujejo v projektu komercialnega
članstva KK Olimpija Ljubljana.
Član soglaša, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namen članstva v klubu. V primeru, da član
uporablja storitve članstva oziroma sodeluje v sistemu ugodnosti, član soglaša, da se njegovi osebni
podatki uporabljajo tudi za namen izvrševanja teh storitev oziroma sodelovanja v sistemu ugodnosti.

