
Karta CNT-INTO Places - podmínky 
 

1. Klub CNT je program aktivní podpory činností Czech National Trust – Českého národního trustu (CNT), 
člena INTO – mezinárodní sítě národních památkových trustů sdružující organizace chránící kulturní 
dědictví naší planety.  
 

2. Svou podporou pomáháte CNT se záchranou památek, historických objektů, zahrad, přírodních a 
kulturních krajin pro příští generace, a zároveň máte nyní exkluzivní možnost využívat jedinečného 
programu INTO Places – projektu INTO na podporu zachování a rozvoje památek a kulturního dědictví 
zpřístupňující unikátní nemovitosti po celém světě. 
 

Jak? S Kartou CNT-INTO Places. 
 

3. Kartu CNT-INTO Places může získat každá fyzická osoba, jež splní následující podmínky:  
 

o Trvalý pobyt na území České republiky 
o Věk nad 18 let  
o Podpora činností CNT ve výši alespoň 2.500,- Kč ročně.  

 
4. Zájemce o Kartu CNT-INTO Places se přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky – odesláním 

formuláře dostupného na internetových stránkách www.czechnationaltrust.org/into-places  
 

5. Pro podmínky týkající se právnických osob pište na intoplaces@czechnationaltrust.org.  
 

6. Po ověření splnění podmínek bude zájemci na sdělenou adresu zaslána Karta CNT Places. Nabídka je 
omezená do vyčerpání kapacity Karet CNT-INTO Places. Na poskytnutí Karty CNT-INTO Places není 
právní nárok.  
 

7. Karta CNT-INTO Places umožňuje po dobu platnosti svému držiteli a jedné další osobě využívat výhod 
programu INTO Places, zejména pak za velmi zvýhodněných podmínek či zcela zdarma (v závislosti na 
aktuálně platných podmínkách INTO a INTO Places) navštívit objekty pod správou zúčastněných členů 
INTO po celém světě. 

 
8. Přehled zúčastněných členů INTO, konkrétních zpřístupněných objektů, přesné návštěvní podmínky a 

další informace k programu INTO Places najdete na internetových 
stránkách https://www.into.org/places/, na lokálních internetových stránkách jednotlivých členů INTO, 
na jejichž území se vybrané objekty nachází, a na internetových stránkách příslušných zpřístupněných 
nemovitostí. Před návštěvou si vždy ověřte aktuálnost informací; podmínky a pravidla vstupu se mohou 
v čase měnit v závislosti na domluvě s jednotlivými členy INTO (národními trusty) či na aktuálních 
preferencích majitelů či správců zúčastněných objektů. 

 
9. CNT ani Klub CNT není poskytovatelem programu INTO Places a není s to ovlivnit ani nijak garantovat 

kontinuitu ani rozsah výhod programu INTO Places pro držitele Karty CNT-INTO Places. Případné změny 
rozsahu výhod, jejich omezení či zrušení programu INTO Places nezakládají držiteli Karty CNT-INTO 
Places nárok na vrácení jakékoliv poskytnuté podpory.  

 
10. Karta CNT-INTO Places je nepřenosná, výhody může čerpat pouze její oprávněný držitel, tj. osoba, na jejíž 

jméno je Karta CNT-INTO Places vystavena, a to po dobu vyznačenou na Kartě CNT-INTO Places, 
zpravidla po dobu kalendářního roku, na který byla vystavena.   

 
11. Aktuální informace ke Klubu CNT, Kartě CNT-INTO Places a INTO Places na území České republiky 

(včetně informací k aktuálně přístupným nemovitostem v rámci INTO Places na území České republiky) 
naleznete na internetových stránkách https://www.czechnationaltrust.org. 

 
12. Chcete Vaši nemovitost zapojit do programu a umístit ji na platformu INTO Places? 

Dozvědět se více o dalších možnostech spolupráce s námi? Máte jakýkoliv dotaz?   
 
Kontaktujte nás na intoplaces@czechnationaltrust.org 
 
Rádi Vám sdělíme vše potřebné. 


