
STRAND KLUB SZABÁLYZAT 
 
A jelen Szabályzat a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, 
Városmajor utca 48. B. ép. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-09-695549, a továbbiakban: „Szervező”) által 
üzemeltetett www.strandfesztival.com oldalon elérhető STRAND KLUB (a továbbiakban „Klub”) 
elnevezésű rajongói közösség szervezésének és az abban való részvételnek a feltételeit határozza meg. 
 
A Klub szervezője a Szervező.  
 
A Klubban 16. (tizenhatodik) életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt. Nem lehetnek 
a Klub tagjai a Szervező munkavállalói. A Klubhoz való csatlakozás feltételeit a Szervező jogosult 
időről időre meghatározni. A csatlakozáshoz minden esetben el kell fogadni a jelen Szabályzatot és a 
Klub adatkezelési tájékoztatóját. 
 
A Klubhoz csatlakozáskor a tagok klubtagsági számot (a továbbiakban „Tagsági Szám”) kapnak. A tag 
a Tagsági Szám a Szervező által meghatározott ellenérték fejében vagy anélkül igénybe vehető 
előnyökben részesülhet (pl. hamarabb megnyíló vásárlási ablak, speciális kedvezmények, részvételi 
lehetőségek). A Tagsági Szám olyan őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a tag 
kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal. 
 
A Szervező az általa meghatározott előnyökkel, az általa szervezett rendezvényekkel és az általa nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról a Klub hírlevelében és weboldalán ad időről időre 
tájékoztatást. 
 
A Klub által biztosított előnyök másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók, illetve nem 
vonhatók össze a Szervező által kínált egyéb esetleges kedvezményekkel. 
 
A tagok az általuk tévesen szolgáltatott adatok megadásából, vagy a postafiókjuk levélfogadásra 
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a 
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi 
és anyagi következmény minden esetben kizárólag a tagokat terheli. 
 
A tag jogosult bármikor kilépni a Klubból a Klub hírleveléről való leiratkozással, levélben (1122 
Budapest, Városmajor utca 48. B. ép. fszt. 2.) vagy a jegy@strandfesztival.com elérhetőségre küldött 
emailben. Ebben az esetben a tagsággal járó előnyöket elveszti. 
 
A Szervező a Klubbot saját belátása szerint bármikor megszüntetheti. A tagok kifejezetten elfogadják 
és tudomásul veszik, hogy a Klub megszüntetése esetére nem támaszthatnak semmilyen (sem kártérítési, 
sem egyéb) igényt a Szervezővel szemben. 
 
A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan, külön értesítés nélkül módosítani. 
 
Budapest, 2022. november 16. 
 
 
 


