Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

-Κάθε πότε και πού έχουμε προβολή και ποια είναι η τιμή του εισητηρίου;

Οι τακτικές προβολές πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στον κινηματογράφο Αστόρι
(Πλατεία Ελευθερίας).

-Η τιμή του κανονικού εισητηρίου είναι 5 €.

-Για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και ανήλικους άνω των 10 ετών η τιμή του
εισητηρίου είναι 3 €.

-Για κατόχους κάρτας ανεργίας, η τιμή του εισητηρίου είναι 1 €.

-Για παδιά κάτω των 10 χρόνων ,η είσοδος είναι δωρεάν.

-Για εκπτωτικές κάρτες βλ. παρακάτω.

-Πρέπει να γίνω μέλος της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Ηρακλείου για να
μπορώ να παρακολουθήσω τις προβολές;
Η είσοδος στις προβολές επιτρέπειται στον καθένα ,όπως θα συνέβαινε σε μια συμβατική
κινηματογραφική αίθουσα. Συγκεκριμένα, η λέσχη από την περίοδο 2010-2011 έχει πάψει να
εγγράφει νέα μέλη και γενικότερα έχει καταργήσει το θεσμό των μελών της λέσχης. Αυτό
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σημαίνει ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ονομάζεται Νέα Κινηματογραφική
Λέσχη Ηρακλείου θα λειτουργεί με μέλη τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου ,όποια και
αν είναι αυτά, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιούνται εκλογές για την ανάδειξη
νέων μελών.

-Μου αρέσει να έρχομαι σε όσες περισσότερες προβολές μπορώ, υπάρχουν
κάποιου είδους εκπτωτικές κάρτες;

-Κάρτα για 5 προβολές στην τιμή των 20 €

-Κάρτα 10 προβολές στηντιμή των 35 €

Τις κάρτες αυτές μπορεί να αγοράσει ο καθένας, άσχετα με το αν είναι μέλος ή όχι. Οι
κάρτες αυτές δε φέρουν προσωπικά στοιχεία , άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
περισσότερους από έναν θεατές και αποτελούν μία συμφέρουσα λύση για όσους θέλουν να
βλέπουν πολλές ταινίες κάθε χρόνο. Οι κάρτες δεν έχουν ημερομηνία λήξης, μπορεί
κάποιος να τις χρησιμοποιεί όποτε θέλει ακόμη και αν η σεζόν κατά τη διάρκεια της οποίας
τις αγόρασε, έχει ολοκληρωθεί. Τις κάρτες αυτές μπορεί να προμηθευτεί κάποιος από τα
μέλη του Διαχειριστικού συμβουλίου της λέσχης σε κάθε προβολή.

-Γιατί η Λέσχη διαθέτει εκτός από mailing list και τη δυνατότητα λήψης
ενημερωτικού
e mail (newsletter)
μέσω της σελίδας αυτής;

-Κάθε χρήστης του διαδικτύου, είτε είναι μέλος της λέσχης είτε όχι, μπορεί να εγγραφεί
στη mailing list δίνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση σε κάποιο από τα μέλη του
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Διαχειριστικού Συμβουλίου. Μέσω της
mailing list, μπορεί κανείς όχι μόνο να
λαμβάνει, αλλά και να στέλνει ο ίδιος
mail
στα υπόλοιπα μέλη της λίστας, στέλνοντας ένα e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cine@nekli.gr
. Το newsletter της λέσχης αποστέλλεται από τη διεύθυνση
administrator@nekli.gr
και αφορά μόνο δραστηριότητες της λέσχης. Ελέγχεται πλήρως από το διαχειριστή της
ιστοσελίδας και αν απαντήσει κάποιος σε αυτό, το e mail του θα διαβαστεί μόνο από τον
αποστολέα του newsletter και όχι από τους υπόλοιπους παραλήπτες. Οι ηλεκτρονικές
διευθύνσεις των παραληπτών και στις δύο περιπτώσεις ΔΕΝ δημοσιοποιούνται.

-Πώς εγγράφεται κανείς στην e mail list ή πώς μπορεί να λαμβάνει τα newsletter;

-Αν κάποιος θέλει να γραφεί στην e mail list δεν έχει παρά να επικοινωνήσει είτε
ηλεκτρονικά, είτε προσωπικά με τα μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου.

-Αν κάποιος θέλει να λαμβάνει το newsletter μπορεί μέσα απο την ιστοσελίδα της λέσχης να
δώσει τα στοιχεία στα σχετικά κουτάκια στο πάνω και δεξιά μέρος αυτής της ιστοσελίδας.

-Γιατί οι ώρες προβολών δεν είναι οι ίδιες κάθε Δευτέρα και πώς μπορώ να
ενημερώνομαι κάθε φορά για αυτές ;
-Η ώρα έναρξης της προβολής εξαρτάται από τη διάρκεια της κάθε ταινίας. Αν η ταινία
είναι πολύ μεγάλη σε διάρκεια ,προσπαθούμε να προγραμματίζουμε την προβολή όσο το
δυνατόν νωρίτερα ,έτσι ώστε να μην "ξενυχτήσουμε" το κοινό μας. Στις περισσότερες
περιπτώσεις η πρώτη προβολή αρχίζει μεταξύ 20:00 και 20:30 και η δεύτερη μεταξύ 22:00
και 22:30.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις ώρες προβολών υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:
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1. Η εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ (προτιμάτε τον έντυπο τύπο και όχι την ηλεκτρονική έκδοση)

2. Από αυτή την ιστοσελίδα

3. Από το facebook group που αφορά τη λέσχη. (Heraklion Cine Club)

4. Λαμβάνοντας το newsletter που αποστέλλεται πριν από κάθε προβολή.

5. Από το φυλλάδιο προγράμματος που διανέμεται δωρεάν σε κάθε προβολή της λέσχης
καθώς και σε κεντρικά σημεία της πόλης.

-Πώς μπορώ και εγώ να βοηθήσω στις δραστηριότητες της Λέσχης;

-Η λειτουργία της λέσχης ρυθμίζεται από τα επτά μέλη του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Αν
κάποιος επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με το
Συμβούλιο είτε μέσω της ιστοσελίδας ,είτε σε προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια
κάποιας προβολής. Η συμμετοχή στο Διαχειριστικό Συμβούλιο είναι εθελοντική ,άμμισθη και
δεν αποτελεί δέσμευση για τους ενδιαφερόμενους.
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