Jednoduchá PRAVIDLA Music clubu SQUARE
Co od Vás?
Klub a jeho prostory jsou soukromým zařízením provozovaným pouze pro členy klubu hlavně
k hudebním a jiným uměleckým produkcím a k přátelským posezením a setkáním při dobré
koncertní, svépomocné i reprodukované muzice.
Členem našeho klubu se může stát každý, kdo dovršil věku 18 let (mladší toliko v doprovodu
odpovědné osoby), vstoupí do prostor klubu, má zájem zde v dobrém úmyslu určitou dobu
setrvat, nechovat se nevhodně k hostitelům či jejich přátelům (posoudí „spravedlivě“ hostitelé),
bude respektovat a dodržovat PRAVIDLA Music clubu SQUARE, bude mu hostiteli vydán
jakýkoliv druh členské karty a zaplatí příslušný členský příspěvek na činnost klubu a na
občerstvení.

Členské karty:
Členský příspěvek: 1,- Kč
Člen klubu se zavazuje v prostorách MUSIC CLUBU SQUARE a jeho přiměřeném okolí
dodržovat veškeré zákony a obecně a místně závazné právní předpisy platné na území České
republiky a města Unhoště, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů.
Porušením některého ze shora uvedených klubových pravidel členem klubu, zaniká okamžitě
jeho členství v klubu a je povinen ihned uhradit příspěvek na jemu podané občerstvení a
prostory klubu opustit.
Svým setrváním v prostorách klubu se souhlasem hostitelů vyjadřuje člen, že se seznámil s
pravidly MUSIC CLUBU SQUARE, přijímá je a zavazuje se je dodržovat.
Velice děkujeme všem našim nezištným, leč významným pomocníkům při zřizování klubu.

JAKOU výhodu má soukromý, neveřejný klub?










nechodí sem nezvaní hosté,
můžete se podílet na tom, jaké bude místo vašich setkání
můžete si v takřka domácím prostředí rezervovat část klubu či celé prostory pro svoji
akci,
lze domluvit prakticky vše, na čem se domluvíme
v některých požadavcích vám běžné cukrárny, kavárny, ani jiní, klasické veřejné
podniky nevyjdou vstříc - nebojte se požádat o vstřícnost u nás:-)
u nás se setkáváte s přáteli, poznáváte další a více méně víte, na koho zde narazíte
v běžné restauraci, či kavárně se setkávají náhodní lidé z ulice, u nás se z hosta stává
člen, který má příležitost se seznámit s novými lidmi a nebo zůstat v anonymitě, ve
svém soukromí, které bude nadále respektováno
můžete se účastnit akcí, které pořádáme
máte možnost poznat další zájmové skupiny a přidat se k nim... Nebojte se členství,
zavazuje vás pouze ke slušnému chování!!!

