Centrál Színház Pártolói program – Centrál Kör Pártolói program általános részvételi feltételek
A Centrál Kör pártolói program célja, hogy előnyben részesítse az abban résztvevőket (továbbiakban
Vásárló) és külön, a számukra kialakított lehetőségekkel előnyöket biztosítson számukra a
jegyvásárlás, valamint a különböző programokon való részvételek tekintetében a különböző szintű
kártyák megvásárlása után.
A Centrál Kör pártolói programban a részvétel regisztrációhoz regisztráció során jelen szabályzat
elfogadásához, valamint a hírlevél küldéshez való hozzájáruláshoz kötött. A regisztráció az Interticket
jegyrendszerében történik a színház weboldalán keresztül név, lakcím, telefonszám (opcionális),
email cím megadásával.
A regisztráció és a kártya aktiválása után, a profiljába belépve, a Törzskártya menüpontban láthatja a
Vásárló az aktuális kártyáját.
A csatlakozással a Vásárló hozzájárul, hogy a Centrál Kör híreiről (elővét lehetőségéről,
eseményekről) a Színház hírlevélben rendszeresen tájékoztassa.
1. Általános részvételi feltételek elfogadása
A Vásárló elismeri, hogy megismerte és elfogadta a Centrál Kör pártolói programhoz csatlakozás jelen
feltételeit. E feltételek a Színház szervezésén (1065 Budapest, Révay u. 20.), jegypénztárárában és a
weboldalán: https://www.centralszinhaz.hu/uploads/files/Central_kor_szabalyzat.pdf
megismerhetők.
A pártolói programhoz való csatlakozással a Vásárló elfogadja, hogy személyes adatait Színház az
adatkezelési tájékoztatóban részletezett módon, a pártolói programmal összefüggésben kezelje. Az
adatvédelmi tájékoztató a Színház szervezésén (1065 Budapest, Révay u. 20.), jegypénztárárában és a
weboldalán: https://www.centralszinhaz.hu/static/adatvedelem megismerhetők.
2. A programban való részvétel szabályai
2.1. Belépés a pártolói programba
A Centrál Kör pártolói programhoz kizárólag online lehet csatlakozni. Ennek feltétele, hogy a
Vásárló regisztráljon a színház weboldalán keresztül (a Centrál Kör menüpontban) és
megvásárolja valamelyik Centrál Kör kártyát (Arany, Ezüst vagy Bronz). A vásárlás után a
visszaigazoló emailben kapott kódot ugyanezen a helyen aktiválni kell, ezután lehet használni a
kártyát vásárlásra. A plasztikkártyát a színházban lehet átvenni 2019. augusztus 21-e után a kód
bemutatásával.
2.22 A hűségkártyák érvényessége
A hűségkártyák a megvásárlásuk után elkezdődő, vagy ha a kártya szeptember 1-je után került
megvásárlása, az az alatti színházi évad végéig érvényesek.
2.2. Kilépés a pártolói programból
Amennyiben a Vásárló ki szeretne lépni a programból, úgy azt a marketing@centralszinhaz.hu
email címre megküldött emaillel teheti meg.
2.3. Kizárás a pártolói programból

Színház fenntartja a jogot, hogy a pártolói program szabályzatának betartását ellenőrizze és
annak megsértése esetén a Vásárlót a pártolói programból kizárja (v.ö. 4.1. pont).
3. A pártolói programhoz való csatlakozással megszerzett előnyök
3.1. Bronz Kártya
A Bronz Kártya megvásárlásával a vásárló a következő előnyökhöz jut:
 Minden hónapban a nagyközönség számára meghirdetett jegyvásárlási lehetőség
előtt 24 órával vásárolhat legfeljebb 2 db jegyet.
 Színház feltünteti a vásárló nevét a honlapon és az évados műsorfüzetben.
Amennyiben ezt a vásárló nem kívánja, ezt a kérését a marketing@centralszinhaz.hu
email címen jelezheti.
 A vásárló a kártya személyes átvételekor választhat egy aláírt színész kártyát.
 A Bronz Kártya ára: 25 000 Ft
3.2. Ezüst Kártya
Az Ezüst Kártya megvásárlásával a vásárló a következő előnyökhöz jut:
 Minden hónapban a nagyközönség számára meghirdetett jegyvásárlási lehetőség
előtt 48 órával vásárolhat legfeljebb 4 db jegyet.
 Színház feltünteti a vásárló nevét a honlapon és az évados műsorfüzetben.
Amennyiben ezt a vásárló nem kívánja, ezt a kérését a marketing@centralszinhaz.hu
email címen jelezheti.
 A vásárló a kártya személyes átvételekor választhat egy aláírt színész kártyát.
 A vásárló részt vehet évi egy kulisszajáráson.
 A vásárló részt vehet évi egy nyílt próbán.
 A vásárló 10% kedvezményt kap kártyája felmutatásával a színházi büfében.
 Személyes kapcsolattartó gondoskodik róla, hogy a vásárló minden előnyhöz
hozzájuthasson és azt a legkényelmesebb módon tehesse meg.
 Az Ezüst Kártya ára: 45 000 Ft

3.3. Arany Kártya
Az Arany Kártya megvásárlásával a vásárló a következő előnyökhöz jut:
 Minden hónapban a nagyközönség számára meghirdetett jegyvásárlási lehetőség
előtt 48 órával vásárolhat legfeljebb 6 db jegyet.
 Színház feltünteti a vásárló nevét a honlapon és az évados műsorfüzetben.
Amennyiben ezt a vásárló nem kívánja, ezt a kérését a marketing@centralszinhaz.hu
email címen jelezheti.
 A vásárló a kártya személyes átvételekor választhat egy aláírt színész kártyát.
 A vásárló részt vehet évi egy kulisszajáráson.
 A vásárló részt vehet évi egy nyílt próbán.
 A vásárló 10% kedvezményt kap kártyája felmutatásával a színházi büfében.
 Személyes kapcsolattartó gondoskodik róla, hogy a vásárló minden előnyhöz
hozzájuthasson és azt a legkényelmesebb módon tehesse meg.
 Színházlátogatás alkalmával a vásárló ajándék welcome drinket kap a büfében.
 Vásárló meghívót kap az évad bemutatóira két főre.
 Vásárló meghívót kap az évad kerek előadásaira és az utána lévő fogadásra 2 főre.
 A színház exkluzív fogadást rendez Arany Kártyás vásárlóinak az évad végén.
 Az Arany Kártya ára: 300 000 Ft

4. Kötelezettségek
4.1. A Vásárló kötelezettségei
Kizárólag a Vásárló felel elektronikus profiljának használatáért.
A Vásárló kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:








nem él vissza a jegyvásárlási lehetőség adta előnnyel: azaz nem értékesíti tovább felárral
(kezelési költséggel) a Színház jegyeit semmilyen online csatornán, vagy más módon,
garantálja a Színház számára a pártolói programhoz csatlakozáskor feltüntetett
információk pontosságát, valódiságát és helyességét,
biztosítja, hogy a Színház felé kommunikált adatok, amelyek lehetővé teszik a Vásárlóval
való kapcsolatfelvételt (postai cím, e-mail, stb.) biztonságosak, és kizárólag a Vásárló
használja őket,
haladéktalanul tájékoztatja a Színházat a hűségkártya-fiókja bármilyen nem
engedélyezett használatát, az azonosító adatai biztonságát és titkosságát érintő
bármilyen sérelem, adatvédelmi incidens esetén a marketing@centralszinhaz.hu email
címen keresztül,
adatai változása esetén tájékoztatja Színházat a változásról a
marketing@centralszinhaz.hu email címen.

4.2. Színház kötelezettségei
 Színház kötelessége, hogy a Vásárló adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi
előírásoknak megfelelően, az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint kezelje.
4.3. A pártolói programhoz való csatlakozással a Vásárló elfogadja a technikai korlátokat. Színház
nem felel a hálózati meghibásodásból, vírus, üzemzavar vagy más, a színház felelősségén
kívül álló okokból bekövetkezett meghibásodásból eredő hibákért.

