Клубен Устав
Общи правила и задължения
1. Членски абонаменти:
1.1. всеки посетител, желаещ да стане член, трябва да попълни, подпише и
подаде формуляр за кандидатстване за членство, след като се е регистрирал на
сайта www.powwow.bg. Личните данни на кандидатите и клубните членове се
обработват и съхраняват съгласно "Политиката за личните данни"
(http://www.powwow.bg/bg/personal-data).
1.2. клубни членове могат да бъдат само лица над 16 годишна възраст.
1.3 всеки посетител между 16 и 18 години, желаещ да стане член на клуба,
освен регистрация и формуляр за кандидатстване следва да има и декларация
за съгласие за членство от родител. Декларацията може да се получи от бара и
следва да се подпише от родителя на място.
1.4. членският абонамент е поименен и не се предоставя на други лица.
Препоръчително е клубни членове да не закупуват продукти с отстъпка на
клиенти, които не са клубни членове.
1.5. активиране или подновяване на клубно членство се извършва от 09:00 до
19:00 часа на същия ден, когато е получено попълненото заявление или найкъсно на следващия работен ден. В дните, в които има обявени събития с
входна такса, активирането на ново клубно членство става на следващия
работен ден.
1.6. подновяване на клубно членство се извършва всеки ден в часовете на
работното време на Cybar. Подновяване на клубно членство в дни, в които има
обявено събитие с входна такса, се извършва не по-късно от 17:00 часа.
1.7. всеки член може да прекрати членството си по всяко време без
предизвестие, но Powwow club не поема финансово обезщетение.
1.8. Powwow club може по всяко време да прекрати членските права на член,
който с действията си умишлено нарушава описаните правила и задължения.
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1.9. клубните абонаменти са месечни и срока им се засича от датата на
плащане на членския абонамент. Потребител, на който му е изтекъл членския
абонамент, се счита за редовен посетител и няма достъп до допълнителните
услуги и продукти.
1.10. за преминаване към членство от по-горна категория се взема под
внимание срока на текущото членство. До 15 (петнадесет) дена от началото на
текущия абонамент, сумата за преминаване към по-горна категория членство
се доплаща, след петнадесетия ден – месечната такса за по-горно членство се
заплаща в пълен размер, като от датата на заплащане започва да тече нов
пълен календарен месец.
1.11. пари, които са останали в личната клубна сметка след изтичане на
членския абонамент, остават в личната клубна сметка на потребителя. Тези
средства могат да бъдат използвани от потребителя за закупуване на продукти
и услуги на редовни (ненамалени) цени, но не могат да бъдат върнати.
1.12. първата клубна карта се издава безплатно. При загуба се издава нова
карта срещу сумата от 5 лева с ДДС.
1.13. всеки клубен член може да получава информационен (нефискален) касов
бон при всяка своя покупка на бара в Cybar. За целта, трябва да активира тази
опция в клубния си профил на сайта www.powwow.bg.
1.14. нашите POWWWOW BODY & CULTURE клубни членове могат да получат
допълнителна клубна карта, която да се ползва от тяхното дете, когато
възрастта му е над 14 години.
Допълнителната клубна карта:
- се зачислява към профила на активен клубен член и отговорността за
правилното ползване и последиците са изцяло на клубния член към който е
зачислена;
- осигурява достъп само до спортната зала;
- се предоставя за улеснение на родителите;
Важно е да се знае, че с тази карта не може да се ползват отстъпки на бара и не
могат да се активират геймърските станции.
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2. Задължения на клубните членове:
2.1. да предоставят вярна и актуална информация при попълването на
заявлението за кандидатсване.
2.2. да се запознаят със споразуменията за ползване на базата, да се съгласят с
тях и да ги подпишат.
2.3. да се регистрират при всяко посещение в спортната зала или учебния
център. За целта, клубните членове използват личния си RFID чип на
обозначените места, а посетителите трябва да се обърнат към служител на
центъра.
2.4. да се държат по начин, който не вреди на удобството и сигурността на
останалите посетители и служители на центъра.
2.5. да пазят имуществото и оборудването на Powwow club.
2.6. да носят отговорност за състоянието и безопастното съхранение на
личните си вещи - документи, пари, техника, бижута и други ценни предмети.
Powwow club не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи.
2.7. да не изнасят имущество и оборудване от центъра, което не е тяхна
собственост.

3. Строго се забранява:
3.1. паленето и пушенето във всички помещения на центъра.
3.2. внасянето на забранени или контролирани субстанции.
3.3. внасянето на: оръжия и боеприпаси, опасни химически съединения и
високо запалими вещества.
3.4. допускането на домашни любимци в помещенията на центъра.
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