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Pravidla Oficiálního fanklubu RockOpery 

Praha – Lidu thébského 

Cílem fanklubu je zajistit si pevnou základnu lidí, jež bude šířit povědomí o RockOpeře Praha, bude ji 

propagovat; hlasovat pro ni v dostupných anketách či soutěžích a bude pravidelně navštěvovat 

inscenace či akce pořádané fanklubem. 

 

Pro podporu propagace je fanklub povinen zprostředkovat aktuální informace: 

 o RockOpeře Praha, 

 o jednotlivých účinkujících, 

 o plánovaných obsazeních v nejbližších představeních, 

 o ostatních projektech tvůrců a účinkujících, 

 o oboru Mezinárodní konzervatoře Praha – RockOpera Praha, 

 reporty z představení, akcí pořádaných či navštívených fanklubem či rozhovory s členy 

RockOpery Praha. 

 

Mezi další činnosti fanklubu patří: 

- pořádání soutěží, 

- akcí s představiteli i tvůrci,  

- setkání s ostatními členy klubu v divadelní klubovně. 

 

1. Člen fanklubu je povinen dodržovat jeho pravidla. 

2. Fanklub je fanouškem celého divadla a všech inscenací, nikoliv jen několika účinkujících. 

3. Nový člen fanklubu se registruje objednáním vstupního balíčku zde.   

4. Po vyplnění objednávky budou dle vybraného způsobu platby zaslány údaje pro platbu pro 

úhradu členského poplatku ve výši 499,-Kč s DPH a zároveň budeš požádán/a o zaslání své 

profilové fotografie (detail obličeje na výšku), která bude použita na tvé členské kartičce, 

5. Člen fanklubu po uhrazení získá:  

- Uvítací balíček: 1 vstupenku na libovolné představení do 2. nebo 3. cenové kategorie, tričko, 

placku a propisku. 

- Kartičku se svojí fotkou, registračním jménem, registračním číslem, jménem a příjmením. 

- Na základě kartičky si bude moci kupovat vstupenky a propagační předměty se slevou; získá 

přístup na vybrané divadelní zkoušky a jiné akce fanklubu. 

- Přihlašovací údaje na stránky fanklubu a přístup do uzavřené skupiny fanklubu na Facebooku. 

- Potvrzení uhrazení členského poplatku. 

Balíček bude zaslán doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce či předán osobně – dle domluvy.  

6. Člen je povinen chovat se tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno RockOpery Praha, jejích 

členů a fanklubu. 

7. Respektovat soukromí všech členů RockOpery Praha. 

8. Člen bude při nedodržování pravidel z fanklubu vyloučen bez možnosti opětovné registrace. 

http://www.eshop-rychle.cz/rockopera/eshop/0/0/5/23
http://www.rockopera.cz/vstupenky/
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9. Člen své členství může zrušit na základě podané žádosti.  

10. Fanklub zaniká v den, kdy se na jeho zrušení domluví organizační struktura fanklubu. 

 

Organizační struktura: 

 

Vedení fanklubu: 

Předsedkyně fanklubu: Iva Medvěd Šulcová 

 

Vedení fanklubu má právo: 

- Zastupovat členy fanklubu v jednání se členy RockOpery Praha, 

- Rozhodovat o přijetí a vyloučení členů, 

- Provádět změny v pravidlech. 

 

Vedení fanklubu je povinné: 

- Přijímat a projednávat návrhy členů fanklubu, 

- Dodržovat dojednaný způsob spolupráce fanklubu s RockOperou Praha. 

 

Komunikace: 

- Členové fanklubu spolu mohou komunikovat přes Facebookovou skupinu 

Přístup do ní získají pouze registrovaní členové fanklubu a členové RockOpery Praha 

- NeFaceboový členové budou informování o všech novinkách e-mailem, dále mohou sledovat 

stránky fanklubu na www.rockopera.cz/fanklub 

 

V Praze dne 13. 10. 2012  

http://www.rockopera.cz/fanklub

