Fachman klub Cemix
Pravidla a podmínky členství
Motto klubu:
www.fachmanklub.cz
je platforma kvalitních řemeslníků (zedníků) z řad realizačních firem i OSVČ (dále jen realizační firmy),
určená pro všechny ty, kteří pracují v duchu Fachmana = poctivý řemeslník, který odvádí kvalitní práci,
má šikovné ruce a v nich skutečný um získaný léty praxe. Je hrdý na svou práci a ručí za ni. Fachmani
se svými zkušenostmi a dovednostmi společně s kvalitními materiály garantují kvalitu a férovou
hodnotu. Fachman je pojem a my chceme, aby český Fachman byl opravdovým synonymem kvality.
Pro fachmany vyvíjíme a vyrábíme naše materiály, aby se na nás mohli vždy spolehnout.
Vaše ruce a naše systémy jsou zárukou úspěchu.
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Úvodní ustanovení
Organizátorem platformy FACHMAN KLUB CEMIX (dále jen FK) je společnost LB Cemix, s.r.o.,
Tovární ulice č. p. 36, Borovany, 373 12, IČ 279 94 961, zapsaná u Krajského soudu v Českých
Budějovicích pod spisovou značkou C 16853 (dále jen Organizátor).
FK je spuštěn 1. 9. 2015 na dobu neurčitou.
Členem FK se mohou stát fyzické i právnické osoby podnikající ve stavebnictví a zástupci
projekčních a architektonických společností. V rámci jedné firmy může být do programu
zaregistrováno i více osob (členů), a to se svolením přihlašované firmy.
Členství v klubu
Registrace členů FK probíhá řádným vyplněním a odesláním on-line registračního formuláře na
www.fachmanklub.cz. Zaregistrování každého člena podléhá schválení Organizátorem, které
zahrnuje přidělení OZ Cemix a ověření přihlašovacích údajů ve veřejném seznamu.
O přijetí do FK je člen informován Organizátorem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Členovi FK bude přiděleno registrační číslo, pod kterým se bude moci opakovaně přihlašovat do
FK.
Člen FK má možnost kdykoliv bez udání důvodů ukončit své členství v FK, zasláním žádosti o
ukončení členství na adresu info@cemix.cz.
Člen FK se zavazuje informovat Organizátora o změně svých osobních údajů uveřejněných ve
veřejném seznamu (živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku), ke kterým dojde během členství
v FK, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@cemix.cz.
Člen FK souhlasí s tím, že jako účastník marketingových akcí pořádaných v rámci FK na sebe bere
v případě čerpání benefitů z toho plynoucí daňovou povinnost.
Odesláním registračního formuláře odesílatel:
– uděluje Organizátorovi souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím
elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas se uděluje na dobu trvání členství
v FK, lze jej však kdykoliv odvolat žádostí směřovanou na info@cemix.cz
– potvrzuje, že se seznámil s pravidly a podmínkami členství
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Výhody členství
Člen FK má možnost účastnit se marketingových akcí pořádaných výhradně pro členy FK a dále
čerpat výhody z těchto akcí plynoucích.
Další výhody členství:
– Poskytnutí vzorků materiálu na vyzkoušení.
– Poradenství na stavbě.
– Přístup k pracovním pomůckám a oblečení s logem Cemix za zvýhodněných podmínek.
– Produktová školení LB Cemix, s.r.o., s certifikací.
– Pravidelné informování o produktových novinkách.
– Informace a pozvánky na odborné konference a semináře s účastí LB Cemix, s.r.o.
Práva a povinnosti Organizátora
Organizátor má právo měnit podmínky členství v FK jednostranně, a to uveřejněním na
www.fachmanklub.cz.
Organizátor prohlašuje, že osobní údaje budou spravovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Organizátor si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku výhod a odměn plynoucích z členství
v FK a z marketingových akcí v rámci FK. Výhody a odměny plynoucí z členství v FK nelze na
Organizátorovi nijak vymáhat ani nahrazovat finanční kompenzací. Na výhody a odměny získané
v rámci FK nelze uplatnit práva odpovědnosti za jejich vady.

Ostatní podmínky
Veškerá případná komunikace bude vedena se členy FK výhradně elektronickou poštou.
Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla FK, či jej kdykoliv ukončit.
Organizátor se zavazuje o změnách či zrušení FK přiměřeně informovat všechny účastníky –
uveřejněním na webových stránkách www.fachmanklub.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s FK, ve sporech,
pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel členství FK.
Pravidla jsou platná ode dne jejich uveřejnění na www.fachmanklub.cz.

