Slevový program pro děti, mladistvé,
studenty a seniory
I. Pro potřebu tohoto Slevového program se rozumí:
- dítětem uživatel, který nepřesáhl věk 15 let
- mladistvým uživatel, který je starší 15 let, ale nepřesáhl věk 18 let
- studentem uživatel, který je starší 15 let a soustavně se vzdělává na střední, vyšší nebo
vysoké škole a zároveň nedovršil věku 26 let
- seniorem uživatel, který dosáhl věku 65 a více let
- provozovatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677 Pardubice, IČO:
25253361; DIČ: CZ 25253361; zapsaná u OR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
- provozovnou: H-centrum, Staré Hradiště 197
- odpovědnou osobou zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem
pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany uživatele.
II. Uživatelé si mohou za uvedených podmínek nárokovat níže uvedené procentuální slevy ze
základních ceníkových cen, kromě nákupu: členství, permanentek, zboží, služeb osobních
trenérů a masérských a kosmetických služeb. Poskytnutou slevu nelze uplatnit na celé
sportoviště, které je výhradně určeno pro více hráčů, ale pouze jen na poměrovou část
rovnající se skutečnému využití sportoviště, a to buď ¼, nebo ½ sportoviště. Slevu dále nelze
sčítat s jinými programy či akcemi.
III. Výše a časové pásmo platnosti slevy:
- dítě: sleva 50%
- mladistvý, student: sleva 20%
- senior: 20%
IV. Podmínky poskytnutí slevy:
- uživatel musí spadat do kategoriálního rozdělení v odst. I.,
- uživatel, jenž chce uplatnit možnost poskytnutí slevy, je povinen bez vyzvání projevit zájem
o daný slevový program a prokázat se, a to kvůli ověření věku a případného statutu studenta,
vhodným průkazem totožnosti. Od povinnosti prokazování je upuštěnou pouze u dětí, které
nevzbuzují dojem, že se jedná o mladistvé. V případě vzbuzení takového dojmu může být
takový uživatel požádán, aby doložil svůj věk,
- jako vhodný prostředek k ověření věku osoby se v tomto případu myslí: doklady totožnosti,
studentské průkazy či průkazy takového charakteru, jež relevantně prokážou věk dané osoby,
přičemž nevzniknou pochybnosti o pravosti a platnosti průkazu, kterým se daná osoba
prokazuje,

- uživatel, který neprojeví zájem o daný slevový program nebo neprokáže svůj věk, si nemůže
slevu nárokovat.
V. Provozovatel nemůže bez písemného souhlasu prokazujícího se uživatele či jeho
zákonného zástupce pořizovat kopie, opisy či nějak jinak zaznamenávat nebo nakládat
s informace z předložených průkazů.

Ve Starém Hradišti, 31. srpna 2017

Bc. Pavel Kouba v. r.

