A Ráday Gémklub Társasjátékklub
működési szabályzata
A Gémklub céljairól

A Ráday Gémklub Társasjátékklub, röviden Ráday Gémklub elsődleges célja, hogy a társasjátékos
kultúra művelőinek időről időre otthont adjon. Emellett teret biztosítson ennek a kikapcsolódási
formának különféle programok (például versenyek, játékbemutatók stb.) és kötetlen játéklehetőség
formájában, mind a gyakorlott társasjátékosok, mind a hobbival csak most ismerkedők számára,
ezáltal terjesztve a modern társasjátékozást. Valamint utóbbiaknak képzett játékmesterek réven
segítséget nyújtson a fejlődésben.

A klubhelyiségről és a nyitva tartásról

A klubalkalmaknak a 1092 Budapest, Ráday u. 30. szám alatt található Gémklub játékbolt ad otthont,
nyitvatartási időben, azaz:
• hétfő, kedd, csütörtök: 10.00–20.00
• szerda, péntek: 10.00–24.00
• szombat: 10.00–18.00
(A Ráday Gémklub a karácsonyi szezonban zárva tart, de a Ráday bolt természetesen továbbra is vár.
A klub zárva tartásának időpontjáról minden évben a Társasjáték Facebook-oldalon és a Gémklub
– Ráday utca Facebook-csoportban tájékoztatunk.)

A Ráday Gémklub-tagságról

A klub tagjai tagsági kártyával rendelkeznek (Ráday Gémklub tagsági kártya), amelynek érvényességét
havonta lehet kiváltani. A tagsági díj 1500 forint 30 napra. A tagsági kártya névre szól, és nem átruházható.

A klub tagjai az alábbi exkluzív előnyöket élvezhetik

A klub bontott társasjátékait a klub asztalain kipróbálhatják, játszhatják. A bontott társasjátékok
kínálatát folyamatosan bővítjük.
Szavazhatnak arra, hogy milyen játékot bontsunk ki az adott hónapban.
A Ráday Gémklub társasjátékbolt „Hónap ajánlatait” további 5%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg,
így – akár – 35% kedvezményt is szerezhetnek egy játékra.

A tagsági kártya előnyei a fentieken túl

Kényelmes: nem kell minden egyes belépéskor belépőjegyet vásárolni, elég csak felmutatni a tagsági
kártyát.
Takarékos: a klubban heti egyszeri játék esetén (a hétfői napok kivételével – ld. lentebb), már megéri
ezt venni.
Okos: 30 napra szól a kártya, így a hónap bármely napján érdemes megvenni.
Egyedi lehetőségeket biztosít: egyes versenyeken csak érvényes tagsági kártyával rendelkezők vehetnek
részt.

Informatív: a kártyatulajdonosoknak hírlevelet küldünk a Gémklub Ráday Klub programjáról, arra
az e-mail címre, amelyet a tagsági kártya kiváltásakor megadnak. (A hírlevélről természetesen az első
küldést követően le lehet iratkozni).
A klubtagok a tagsági kártya kiváltásával elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tartják
a Ráday Gémklub Társasjátékklub Házirendjét, amelyet a működési szabályzat mellett találnak meg
kifüggesztve.

Klubhasználat nem tagok számára

A Ráday Gémklub hagyományaiból adódóan játéklehetőséget biztosít azok számára is, akik nem
váltanak klubtagságot, a következő módokon:
• MINDEN HÉTFŐN INGYENES az asztalokon a játék, valamint a bontott társasjátékok
használata, azaz játék a klubban a Házirendben leírtak szerint.
• Más napokon lehetőség van napijegy váltására, ennek ára 400 Ft. A napijegy a birtokosát
– a Házirend betartása mellett – a klubasztalok, valamint bontott játékok használatára jogosítja
fel az adott napon. A napijegy nem átruházható.
• Napijegyként funkcionál a Ráday Gémklub boltban 20 000 Ft feletti vásárlás esetén
kapott blokk a vásárlás napján, abban az esetben is, ha a vásárlás a Gémklub webshopon
történt.

A Ráday Gémklub programjairól

Versenyeket szervez, illetve versenyeknek biztosít helyet.

Társasjátékos rendezvényeket szervez, például: 2017 perc társasjátékozás, Mini Essen stb.
Társasjáték-bemutatókat szervez, amelyeket követően a bemutatott játékok a boltban kedvezményesen vásárolhatók meg.
A Gémklub társasjáték-kiadói beszélgetéseket szervez, amelyeken a résztvevők bepillantást
nyerhetnek a társasjáték-fejlesztés és -kiadás kulisszatitkaiba, illetve magyar játékfejlesztőkkel
ismerkedhetnek meg.
A Gémklub fejlesztői klubokat szervez, amelyek lényege, hogy a Gémklub fejlesztőcsapatának tagjai
tanácsokkal, kérdéseik megválaszolásával segítik a workshopra érkező független fejlesztők munkáját.
Minden hétfőn „kezdőnapot” szervez, amelyre elsősorban a kezdő társasjátékozókat várja, azokat,
akik kevesebb tapasztalattal és több kétellyel rendelkeznek társasjátékok terén, de szeretnének
megismerkedni ezzel a hobbival. A résztvevők képzett játékmesterek vezetésével modern társas
játékokat tanulhatnak meg, próbálhatnak ki.

Tájékoztatás a Gémklub Ráday programjairól

A klub az aktuális programjairól, esetleges változásokról és más aktualitásairól a Ráday utcai boltban,
továbbá a Gémklub – Ráday utca Facebook-csoportban, továbbá a Társasjátékos Facebook-oldalon,
valamint hírlevélben ad hírt.
A Gémkub Ráday Társasjátékklub fenntartja magának a jogot a jelen működési szabályzat részleges
vagy teljes megváltoztatására. A működési szabályzat a Házirenddel együtt érvényes.
A Ráday Gémklub rendezvényeiről időnként videofelvétel és fotók készülhetnek. A Ráday Gémklub
látogatója a Tagsági kártya váltásával és érvényesítésével, illetve napijegy vásárlásával beleegyezik
abba, hogy a rendezvényről készült videofelvételt és fotókat a rendezvény szervezője felhasználja
különböző médiacsatornákon.
Kérdéseket, észrevételeket az info@gemklub.hu e-mail címen várunk.

