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ORGANIZAČNÍ POKYNY pro skupinu C
Skupina je určená pro studenty středních škol (15-21 let)
Členství v KMD: Studenti Vaší školy se stanou členy Klubu mladých diváků (dále jen KMD) v uvedené sezóně zasláním vyplněné
hromadné elektronické přihlášky nebo přihlášky ve formátu pdf na adresu KMD do Divadla v Dlouhé. Vyplněnou a
orazítkovanou přihlášku můžete také poslat e-mailem jako naskenovaný dokument na adresu monika@klubmladychdivaku.cz. Tím
je uzavřena smlouva mezi přihlášenou školou a Divadlem v Dlouhé, které činnost KMD organizačně zajišťuje. Za každého
přihlášeného člena do KMD je přihlášená škola povinna zaplatit členský poplatek ve výši 500 Kč za 4 vstupenky na divadelní
představení. Členský příspěvek škola získá výběrem od jednotlivých členů nebo i jiným způsobem. Vstupenky KMD jsou částečně
dotovány z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. Přihlásit lze nejméně 10 členů. Uzávěrka
přihlášek je 31. října 2022.
Koordinátor KMD: V hromadné přihlášce bude uvedeno jméno osoby pověřené jednat ve věcech této smlouvy, která zajistí svého
zástupce pro případy své nepřítomnosti ve škole. Uvádějte vždy aktuální kontakty. Veškeré změny Vašich údajů oznamujte
neprodleně. V průběhu sezóny obdrží škola bezplatně bonusové vstupenky jako odměnu koordinátorovi KMD za správu a
organizační podporu přihlášené skupiny v KMD, dle počtu přihlášených studentů (viz hromadná přihláška). Pouze tyto
vstupenky jsou určeny dospělým osobám.
Člen KMD: Členem může být pouze student ve věku 15–21 let. Vstupenky, které KMD distribuuje, jsou studentské. Pokud
student nemůže představení navštívit, může svou vstupenku postoupit pouze jinému studentovi. Každý člen skupiny C má právo
obdržet během sezóny čtyři vstupenky na divadelní představení pražských divadel. Pro pedagogy/doprovod jsou určeny pouze
bonusové vstupenky v daném počtu.
Objednávky vstupenek: KMD informuje školu průběžně o titulech (z aktuální nabídky KMD) a termínech nabízených představení
prostřednictvím e-mailu. Nabídky zasíláme vždy v min. měsíčním předstihu. První nabídku zasíláme přibližně 15. den v měsíci a
po 20. dni rozesíláme doplňující nabídku. Objednávky zpracováváme před zahájením předprodeje vstupenek pro divadelní
veřejnost. Tento fakt i omezená kapacita vstupenek na jednotlivých scénách, vyžaduje Vaši rychlou reakci. Objednávky
zpracováváme dle času jejich obdržení, odpovídáme vždy. Pokud je vybrané představení již obsazeno, zařadíme váš
požadavek do rezervací na další období. Na jedno představení lze odebrat nejméně 10 vstupenek. Je možné objednat i online
program nebo náhradní plnění namísto vstupenky. Po domluvě a vyčerpání členství lze doobjednat další vstupenky za
zvýhodněných podmínek.
Zasílání vstupenek: Vstupenky posíláme doporučenou poštou na adresu školy, která je uvedena v přihlášce. Vždy zkontrolujte
obsah obálky hned po doručení, vstupenky jsou cenný doklad. Pokud objednané a potvrzené vstupenky na následující měsíc
neobdržíte do 20. dne v měsíci, kontaktujte nás. KMD nezajišťuje dopravu na divadelní představení.
Změna představení či jeho zrušení: Vstupenky nelze vracet či měnit v pokladnách divadel. Pokud ke změně dojde, snažíme
se Vás co nejdříve informovat. V případě, že se do divadla dostavíte a představení se nekoná nebo je uváděno náhradní
představení, které členové již absolvovali, je koordinátor KMD povinen neprodleně oznámit tento fakt do KMD. V případě změny
je nutno nepoškozené vstupenky doručit nejpozději do 10 dnů zpět do KMD. Pouze proti vráceným vstupenkám jsme schopni
Vám zajistit náhradní představení. KMD nezodpovídá za změnu programu jednotlivých divadel. Potvrzené termíny představení
(včetně počtu vstupenek) může škola zrušit jen z vážných důvodů (karanténa, povodně…).
Informace o platbě: Úhrada členských poplatků je možná pouze na základě námi vystavené faktury. Hromadnou přihlášku
stačí vyplnit pouze jednou. Počty členů je možno upravovat do 31. října 2022. Druhou fakturu vystavíme po dohlášení
konečného počtu členů.
Upozornění:
−
−

V případě zjištění, že vstupenky určené členům KMD jsou distribuovány jiným osobám, může být požadován doplatek
do výše ceny vstupenky pro danou kategorii.
Doporučujeme studenty před návštěvou divadla poučit o zásadách společenského chování v divadle a informovat je
předem o představení, které zhlédnou.

Děkujeme, že jste si přečetli organizační pokyny, členství v KMD Vás zavazuje k dodržování uvedených pravidel.
Těšíme se na spolupráci v nové divadelní sezóně!

