ASZKLÉPIOSZ KLUB
Szabályzat
I. Általános szabályok
1) Az Alapítvány egy darab klubbal rendelkezik, melyben öt különböző
klubtagsági fokozat érhető el.
2) A klub bármely fokozatába történő jelentkezés az Alapítvány hivatalos
internetes oldalán keresztül lehetséges, az adott fokozatok tekintetében a
különös szabályok részben egyéb feltételek kerülhetnek meghatározásra.
3) A klubtagsághoz legalább egy kurátori ajánlás szükséges.
4) Klubtag 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott
természetes személy lehet.
5) A regisztráció során a leendő klubtag köteles megadni az alábbi adatait:
a. Születési vezetéknév és keresztnév
b. Vezetéknév és keresztnév
c. Lakcím, illetve ha ettől eltérő az értesítési cím, akkor az értesítési cím is
d. Születési hely és idő
e. Telefonszám
f. E-mail cím
6) A regisztráció elküldése nem jelenti az automatikus tagságot, a tagság
megadásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt.
7) A regisztráció elfogadásáról az Kuratórium elnöke e-mailben és/vagy postai
úton értesíti a klubtagot.
8) A klubtag bármely az 5. pontban megjelölt adatában bekövetkezett változást a
változástól számított 8 napon belül köteles az Alapítvány kuratóriuma részére
e-mail és/vagy postai úton bejelenteni. Amennyiben a klubtag a bejelentést
elmulasztotta, és ebből eredően klubtagi jogosultságaival élni nem tudott, ez

az Alapítvány számára nem róható fel, az ebből eredő esetleges károkat az
Alapítvány nem köteles megtéríteni.
9) Amennyiben a klubtag regisztrációja elutasításra kerül, a regisztrációs
folyamatot ismételten megindíthatja.
10) A klubtagsági díjat a klubtag, vagy a klubtaghoz igazoltan köthető (például
munkáltatói, vagy saját) jogi személy fizeti meg számla alapján, a számla
kiállítását követő 8 napon belül. A késedelmes fizetés a jelentkezés azonnali
felfüggesztésével járhat.
11) Amennyiben a klubtagsági díjat jogi személy fizeti meg, a jogi személy
jogosult az Alapítvány rendezvényein molinót vagy egyéb reklámanyagot
elhelyezni a kuratóriummal – vagy a kuratórium általuk kijelölt szervezővel –
előre egyeztetettek szerint.
12) Amennyiben a klubtag regisztrációját követően a klubtagsági díjat megfizeti,
azt a későbbiekben semmilyen okra hivatkozva nem követelheti vissza, - így
különösen, de nem kizárólagosan - nincs helye esetleges beszámítási jognak az
Alapítvánnyal szemben.
13) Amennyiben a klubtag regisztrációját követően kiderül, hogy hamis, vagy
nem valódi adatot adott meg a regisztrációja során, a klubtag azonnal
kizárásra

kerülhet

az

Alapítvány

klubtagjai

közül.

Amennyiben

a

klubtagságra egyéb jogi ok miatt – például cselekvőképesség korlátozása –
nem lenne jogosult a személy, abban az esetben a klubtag azonnal kizárásra
kerül. A kizárásról az Alapítvány kuratóriuma dönt, és a kizárásról az elnök
értesíti a kizárt klubtagot e-mailen és/vagy postai úton.
14) A klubtag jelen szabályzat elolvasásával és aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
az Alapítvány által szervezett eseményeken készült kép-, videó-, és
hangfelvételeket – melyeken akár a klubtag is észlelhető – az Alapítvány
felhasználja, belátása szerint azt közzétegye a nyilvánosság előtt, avagy azt
más médiaszolgáltató – például televízió – részére továbbadja. Amennyiben
ezen pontban megjelölt hozzájárulást nem akarja a klubtag megadni, erről
külön nyilatkozatot kell készítenie, melyre tekintettel azonban külön elbírálás
alá esik a regisztrációja.

15) A klubtag jelen szabályzat elolvasásával és annak kinyomtatott változatának
aláírásával

tudomásul
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hogy

a

klubrendezvényeken

hallottak

tekintetében titoktartás köti, azokat illetéktelen illetve harmadik személyek
részére nem adhatja ki.
16) Az Alapítvány által szervezett események, rendezvények tekintetében minden
klubtag köteles saját maga megoldani a helyszínre történő utazást. A
rendezvények, események időpontja előtt legalább két héttel az Alapítvány
kuratóriuma postai és/vagy e-mail útján értesíti a klubtagot a rendezvény
vagy esemény időpontjáról, helyszínéről, várható időtartamáról, illetve
programjáról.
17) Amennyiben a klubtag plusz személyt kíván hozni az Alapítvány által
megrendezett eseményre vagy rendezvényre a plusz személy 5. pontban
felsorolt adatait köteles az Alapítvány részére e-mailben megküldeni.
18) A klubtagok tagsági díjának megfizetése tekintetében az egy év nem naptári
évként számítandó, hanem a díj megfizetésének napjától számított 365 napos
időintervallumként.
19) A klubtagság minden esetben személyhez kötött jogosultság, esetleges halál
esetén az nem örökölhető.
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Klubtag aláírása

