
Z Vodomček club 
kartico do številnih 
ugodnosti in 
privlačnega dogajanja 
v svetu termalnih 
otroških doživetij.

Medtem ko Vodomček Club
razveseljuje otroke, starši na
recepciji Thermaninih hotelov ali na
www.thermana.si preverite privlačne
ugodnosti, ki jih prinašata Zlata ali
Modra kartica Thermana club. Za
vaš svet razvajanja, sprostitve,
zdravja in dobrega počutja.

Kako do članstva v Vodomček 
clubu? Preprosto in privlačno je. 

"Thermana je moj svet!”
Splošni pogoji poslovanja s kartico Vodomček club 

IZDAJA KARTICE:
Izdajatelj Vodomček club kartice je Thermana d.d., družba dobrega počutja. Zdraviliška cesta 6. 
3270 Laško (v nadaljevanju: Thermana d.d.).
Klubsko kartico Vodomček club lahko brezplačno pridobijo �zične osebe do dopolnjenega 15. leta 
starosti. Za včlanitev potrebujejo izpolnjeno pristopnico, ki so jo podpisali starši oziroma zakoniti 
zastopnik otroka. Kartico lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva.
Kartico je mogoče pridobiti z oddajo pisne vloge na recepciji Termalnega Centra. Starš oz. 
zakoniti zastopnik otroka z oddajo popolne vloge za izdajo kartice v Thermani d.d. in z uporabo 
kartice sprejema splošne pogoje poslovanja s kartico.

Ugodnosti za člane Vodomček cluba:
• možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba,
• prejemanje rednih informacij o programih in storitvah družbe,
• darilo za rojstni dan,
• sodelovanje v nagradnih igrah,
• posebne ugodnosti in izobraževalne vsebine,
• letno srečanje imetnikov kartic.

ODPOVED:
Kartica se izda za določen čas. do dopolnjenega 15. leta starosti, ki pa se lahko kadarkoli in brez 
navedbe razlogov pisno odpove.
Kartico mora odpovedati s priporočeno poštno pošiljko, skupaj s pisno odpovedjo pa mora vrniti 
tudi kartico.
Odpoved začne veljati, ko Thermana d.d. prejme pisno odpoved in kartico. Thermana d.d. lahko 
kartico kadarkoli in brez navedbe razlogov pisno odpove z navadno poštno pošiljko.

NASLOV ZA PREJEMANJE POŠTE:
Imetnik kartice se zavezuje, da bo Thermano d.d. sproti obveščal o morebitnih spremembah 
naslova, imena ali drugih podatkov, ki so pomembni za uporabo kartice. 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA:
Thermana d.d. si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in ostalih ugodnosti, brez 
izrecnega pisnega obveščanja imetnikov. Pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani 
www.thermana.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:
Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s podpisom izjave, ki se nanaša na 
soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice podaja svojo osebno privolitev in soglasje, 
da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj in so ali postanejo znani v okviru poslovanja s kartico 
s strani upravljavca osebnih podatkov, t.j. družbe Thermana d.d., družba dobrega počutja, 
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, lahko vzpostavijo, zbirajo, vodijo, uporabljajo, obdelujejo in 
shranjujejo za namen opravljanja marketinških storitev, promocijskih aktivnosti, vključno z 
neposrednim trženjem in izvedbe analize poslovanja s kartico ter analize posameznikovih 
nakupovalnih navad.
S tem starš oz. zakoniti zastopnik otroka tudi soglaša in podaja osebno privolitev, da se s strani 
upravljavca osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja lahko uporabljajo vsi osebni 
podatki, ki se nanašajo nanj in so ali so postali znani upravljavcu v okviru poslovanja s kartico, 
razen občutljivih osebnih podatkov. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pisno prijavnico ter s 
podpisom izjave, ki se nanaša na soglasje za uporabo osebnih podatkov, imetnik kartice nadalje 
podaja svojo osebno privolitev in soglasje, da sme upravljavec osebnih podatkov (Thermana d.d.) 
osebne podatke o imetniku in o izvedenih nakupih iz prvega odstavka tega člena posredovati 
drugim pogodbenim partnerjem družbe Thermana d.d. s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
ustrezno registrirani za obdelavo osebnih podatkov, in s katerimi ima Thermana d.d. sklenjene 
ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, z namenom posredovanja osebnih podatkov in 
podatkov o izvedenih nakupih Thermani d.d., uporabnikom osebnih podatkov z namenom 
vodenja enotne baze imenikov kartic in njihovih osebnih podatkov ter izvedenih nakupov, z 
namenom opravljanja marketinških aktivnosti in z namenom izvedbe analize poslovanja s kartico 
oziroma posameznikovih nakupovalnih navad, ter tiskarnam s sedežem v Republiki Sloveniji z 
namenom tiskanja materialov, povezanih z izvajanjem marketinških aktivnosti upravljavca 
osebnih podatkov.
Osebni podatki se bodo obdelovali na območju EU. S pisno vlogo, poslano na naslov upravljalca 
osebnih podatkov, ali po elektronski pošti: info@thermana.si, starš oz. zakoniti zastopnik otroka 
lahko kadarkoli in brez obrazložitve zahteva, da upravljalec trajno ali začasno preneha uporabljati 
njegove osebne podatke in podatke o izvedenih nakupih. V tem primeru bo upravljalec v 15 dneh 
od prejema zahtevka preprečil uporabo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v navedene 
namene ter o tem v nadaljnjih petih dneh obvestil imetnika kartice, ki je to zahteval.

VELJAVNO PRAVO:
Za presojo pravnih razmerij med Thermano d.d. in imetnikom kartice se uporablja slovensko pravo.

1. Prosimo, da izpolnite obrazec. Podpisati ga morajo starši oziroma 
 zakoniti zastopnik otroka.
2. Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte na recepciji hotelov Thermane 
 Laško ali v kuverti pošljite na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6,
  3270 Laško.
3. Iztrgajte začasno kartico, ki vam omogoča takojšnje koriščenje 
 popustov in ugodnosti.
4. V roku dveh mesecev vam bomo na vaš naslov poslali originalno 
 osebno kartico.

Ugodnosti lahko koristite le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo na brezplačni številki
080 81 19. Podrobnejše informacije o Vodomček cIubu, ugodnostih in 
načinu včlanitve so na voljo na www.thermana.si.



Čestitka in darilo za rojstni dan.

Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba.

Redne informacije o programih in storitvah družbe. 

Možnost sodelovanja v nagradnih igrah z zanimivimi 
nagradami.

Posebne ugodnosti in izobraževalne vsebine.

Letno srečanje imetnikov kartic.

V Thermani Laško ste nam otroci pomembni gostje zato 
smo posebej za vas pripravili otroško klubsko kartico  
Vodomček. Poslanstvo Vodomček cluba je skrb, da se boste 
pridruženi »vodomčki« zabavali in naučili česa novega.

Včlanitev in članstvo v Vodomček clubu sta brezplačna.

Član je lahko oseba do dopolnjenega 15. leta starosti. Za 
včlanitev potrebujejo izpolnjeno pristopnico, ki so jo 
podpisali starši oziroma zakoniti zastopnik otroka. Članstvo 
v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s 
pisnim preklicem oziroma ko član dopolni 15 let. Takrat se 
lahko odločite za brezplačno modro kartico ali Zlato 
kartico, ki ima članarino a prinaša več ugodnosti.

Ime mi je Vodomec, po latinsko Alcedo atthls. Sem barvitega videza in 
drobne postave, le nekoliko večji od vrabca, a izredno živahne narave. 
Pravijo mi tudi smaragdni ribič ali kralj ribičev, saj sem najbolj 
prepoznaven po spretnem lovljenju ribic, s katerimi se prehranjujem. 
Ponavadi posedam na kakšni veji nad vodo in budno opazujem dogaja-
nje. Ko zagledam plen, se iznenada vržem v vodo, nato pa v ravni črti 
nad vodno gladino s plenom hitro odletim. Zaradi uravnavanja rek in 
spreminjanja rečnih bregov naša gnezdišča vse bolj izginjajo, zato nas 
je žal vedno manj. V Sloveniji nas živi le še okrog 500 parov, največ ob 
potokih in rekah, predvsem na Savi, Dravi, Muri, vse bolj pa tudi Savinji.

V Thermani Laško želijo, da bi me bolje spoznali, spoštovali in na ta 
način prispevali k naši zaščiti in ohranitvi, zato sem svoje ime z veseljem 
posodil Vodomček clubu.

Z Vodomčkom v svet
termalnih otroških 
dogodivščin

Vodomček: "Kdo sem? 
Spoznajte me!"

Z brezplačnim članstvom do 
številnih ugodnosti:

Želim postati član Vodomček cluba 
in naročam Vodomček kartico:
EAN koda

IZPOLNI EDEN OD STARŠEV ALI OTROKOV ZAKONITI ZASTOPNIK

PODATKI STARŠA ALI ZAKONITEGA ZASTOPNIKA OTROKA

Prijazno vas prosimo, da obrazec izpolnite v celoti in čitljivo s 
TISKANIMI črkami (obvezna so polja, ki so označena z zvezdico).

Ime in priimek*

Sem član Thermana cluba DA NE

PODATKI OTROKA

Ime in priimek*

Ulica*

Kraj*

Poštna številka*

Država*

E-pošta*

Datum rojstva (dan, mesec, leto)*

Spol M Ž

Vodomček club

Iztrgajte začasno kartico

INFORMACIJE Ml POŠILJAJTE PO

E-pošti Navadni pošti SMS

GSM št.:

Podpis*

Kraj in datum*

(Podpis starša ali zakonitega zastopnika otroka)


