Stanow Fanklubu Filharmonie Brno
I. Záů<|adníúdaje:
1.1 Fanklub FB navazuje na Klub přátel Filharmonie Brno a rozšiřuje své aktivity.
1.2 Fanklub FB úzce spolupracuje se Spolkem přátelhudby.

II. Poslání a cíl Fanklubu FB:
2.I Zzk\adním posláním Fanklubu FB je podpora činnosti FB.
III. čtenstvíve Fanklubu FB:

3.1 Členem Fanklubu FB se stává abonent FB.
3,2 ČIen Fanklubu uhradí správní poplatek, jehož výše bude stanovena vžďy ta začátku nové

sezóny. Tento poplatek je lryužit na propagaci a administrativu Fanklubu.
3. 3 Členstvíve Fanklubu FB je třeba pro každou dalšísezonu obnovit.
3. 4 Do Fanklubu FB se lze přihlásit v předprodeji FB na Besední ulici.

IV" Práva a výhody členůFanklubu:
4.1 V kažďé sezóně budou připraveny pro členy Fanklubu 3 dalšíbesedy,jako doplněk k 5ti
stávajícím' Témata besed a případní hosté budou se členy konzultováni.
4.2 ČIenFanklubu FB jako abonent je automaticky držitelem Věrnostní karty posluchače,
která přináší dalšíslevy'
4.3 Každý člen Fanklubu FB obdrži členskou prukazku.
4.4Každý člen Fanklubu FB má možnost předkládat návrhy, podměty a připomínky.
4.5 Každý člen bude pravidelně informován o bonusech a připravovaných akcích FB a
Fanklubu FB.
4.6 Clen Fanklubu se aktivně podílína naplnění poslání Fanklubu FB.
4,7 Č|enFanklubu má právo využívatvýhod plynoucích ze členstvíve Fanklubu FB.
- Věmostní karta
- pozvání na speciální akce FB (ako například Slavnostní zahájeni)
- besedy se zqímavými hosty
. možnost setkání po zahraničnícha tuzemskýchzájezďech (promítaní
fotografií, vyprávění hráčůFB ad')
- moŽnost návštěvy koncertů FB í zahranicemi Brna
- dvakrát zasezonu diskuze/beseda s managementem FB (připomínky, nápady)
- oběasně možnost besedy po koncertě/ před koncertem s aktuálním dirigentem
či sólistou.

V. Jednatelé za Fanklub FB a jejich povinnosti
5.lJednateli a hlavními komunikačními osobami Fanklubu FB isou:
TatJana Beránková
Jana Šichová
5.2 Jednatelé mají následující ptáva a povinnosti
- zajistit Seznam stávajících členů,jejich evidence a nábor nových členů
- zqistit informoviíníčlenů
- pomoc při propagaci Fanklubu FB v ritmci profilu FB na sociální síti Facebook
- evidovat a následně tlumočit managementu podměty a připomínky členůa dalších
návštěvníkůkoncertů FB
- loajality k FB
- propagace aktivit FB

VI. Jednatel za FB a jeho povinnosti
6.1 Hlavním jednatelem zaFB je:
Blanka Saffková
6.2Práva a povinnosti jednatele za FB:
- příjem námětů a připomínek členůFanklubu FB
- inká spolupráce se zaklaďateli Fanklubu FB
- zajištěnísamostatného odkazu Fanklubu FB na webových stránkách FB
správa
- zaj ištění emailové adre sy fanklub @fi lharmonie-bmo .cz
- zajistit pravidelnou informovanost zakladatelů Fanklubu FB

VBrně, ďne /5,5.zo13

,^rfu
Filharrnonie Brno, příspěvkovó orgonizoce
00 Brno

l:i:jn.renského nam' 534/B, óO2

il9 092
00094897

i': eiart +42a

i-

BOI

S

a

jeho

