Odesláním přihlášky zájemce o členství/o darování členství potvrzuje, že jím uvedené údaje
jsou pravdivé, bere na vědomí, že odeslaná
přihláška je závazná a vyslovuje svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů dle níže uvedeného prohlášení.
Poznámka ……………………………………………
…………………………………………………………..

V případě platby bankovním převodem bude Vaše
členská karta vystavena do 14 dnů od data přijetí
přihlášky a uhrazení členského poplatku. Členská
karta je nepřenosná a platí 6 nebo 12 měsíců
(dle zvoleného typu členství) od data vystavení.
Bližší informace na emailu info@gask.cz,
www.gask.cz nebo na pokladně GASK:
725 377 433

V souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním a uchováním svých zde uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“), organizací
Galerie Středočeského kraje, p. o., Barborská 51–53, KUTNÁ HORA 28401, za účelem zajištění účasti v Klubu Přítel GASK,
a to po dobu a v rozsahu nezbytném k výše uvedenému účelu. Dále souhlasím s administrací kontaktních informací a zasílání newsletterů a pozvánek na vernisáže. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl/a jsem poučen/a v souladu se
zákonem o povinných informacích a svých právech, zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních
údajů, právu tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu info@gask.cz.
Dárce členství prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji člena pro účely zajištění jeho účasti v Klubu Přítel GASK a poučí
člena o povinných informacích a jeho právech ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů alespoň v rozsahu zde uvedeném.

gASK — gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA
www.gask.cz

přihláška

BASIC KARTA / CENA: 650 KČ
• zasílání aktualit emailem
• volný vstup na výstavy a komentované prohlídky
• 50% sleva na nákup dalších vstupenek AKCÍ pořádaných GASK
• 20% sleva v GASK Café Fatal a 20% sleva na GASK produkty v Bookshopu
FRIEND KARTA / CENA: 1200 KČ
• zasílání aktualit emailem
• volný vstup na výstavy a komentované prohlídky pro držitele a jednu další osobu (1 + 1)
• 50% sleva na nákup dalších vstupenek AKCÍ pořádaných GASK
• 20% sleva v GASK Café Fatal a 20% sleva na GASK produkty v Bookshopu
Family karta / Cena: 1500 Kč
• zasílání aktualit emailem
• volný vstup na výstavy a komentované prohlídky pro držitele a jednu další osobu
a až 5 dětí do 15ti let
• 50% sleva na nákup dalších vstupenek AKCÍ pořádaných GASK
• 10% sleva na doprovodné programy LC a Knihovny
• 20% sleva v GASK Café Fatal a 20% sleva na GASK produkty v Bookshopu
• vstup do vizuálních heren zdarma
Zlatá karta / Cena: 2000 Kč
• zasílání aktualit emailem
• volný vstup na výstavy a komentované prohlídky pro držitele a jednu další osobu (1 + 1)
• zdarma vstupenky na akce pořádané GASK
• 10% sleva na doprovodné programy LC a Knihovny
• 20% sleva v GASK Café Fatal a 20% sleva na GASK produkty v Bookshopu
• vstup do vizuálních heren zdarma
• sleva 50 % na katalogy vydané GASK

Svým členstvím ve spolku Přítel GASK vstoupíte do okruhu
příznivců, kteří mají bližší kontakt s galerií. Dozvíte se
více o programech, úspěších i problémech naší přední galerijní instituce. Budete mít možnost vidět výstavy, účastnit se speciálních průvodcovských výkladů, komentovaných
prohlídek, setkání a diskuzí.
Bonus – 1× ročně – speciální akce pro přátele GASK – setkání s kurátory GASK

přítel Gask – roční členství:
BASIC KARTA
CENA: 650 KČ

Friend karta
Cena: 1200 Kč

Family karta
Cena: 1500 Kč

Zlatá karta
Cena: 2000 Kč

ČLEN:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….…
Ulice + č. p. …………………………………………………………………………………………………………..
Město, PSČ ……………………………………………………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………………………...…

DÁRCE ČLENSTVÍ:

(nevyplňujte v případě shody s údaji člena)

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….…
Ulice + č. p. ………………………………………………………………………………………………………..…
Město, PSČ ……………………………………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………...……

ZPŮSOB PŘEVZETÍ:
osobně na pokladně GASK

poštou

PLATBA:
na pokladně GASK hotově nebo kartou
bankovním převodem na účet: 43-7020410287/0100, variabilní symbol: 602102,
své jméno uveďte prosím do zprávy pro příjemce

