MANCHESTER UNITED SZURKOLÓI KLUB MAGYARORSZÁG (MUSC HUNGARY)
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Mennyi a szurkolói klub tagdíja?
Az éves tagdíj 8.000 forint, mely a naptári évre szól, azaz minden év december 31-én (Sir Alex Ferguson
születésnapján) jár le, és minden év elején (vagy akár év közben is) meg lehet újítani.
2. Hogyan tudom befizetni?
Személyesen vagy átutalással. A manutd.hu-n található jelentkezési lap kitöltése után, e-mailben
felvesszük veletek a kapcsolatot, melyben részletes tájékoztatást adunk!
3. Mit kapok a tagdíjért?
A tagdíjért 2018-ban adunk egy külön nektek, magyar drukkereknek készült szurkolói zászlót, két
gravírozott felespoharat és egy tagsági kártyát. Ezen felül tervezzük egy évben két közös találkozó, gyűlés
szervezését (ezekről és a megrendezés időpontjáról lejjebb olvashatsz), de szívesen fogadjuk a tagok
egyéb ötleteit is!
4. Beleláthatok-e a pénzügyekbe?
A tagok mindegyike megtekintheti az éves taggyűléseken a klub számlakivonatait.
5. Részt vehetek-e a klub közgyűlésein, és szavazhatok-e?
IGEN! A tagoknak ez alapjoguk, az éves közgyűlésről pedig mindig hírt adunk.
6. Jár-e a tagkártyával "Official Membership"?
NEM! Erre egyedül a Manchester Unitednél lehet előfizetni, a jogokat nem is adja el senkinek! Így az egyes
országok szurkolói klubja sem biztosít kerülőutat. Az Official Membershipet külön kell befizetni (ebben
természetesen szívesen segítünk), de ha nem akarsz ÉLŐBEN meccsekre járni az Old Traffordra, akkor
ennek kiváltása nem szükséges, hiszen a magyar szurkolói klub tagjaként így is részt vehetsz minden
magyarországi szurkolói megmozduláson, és természetesen a magyar klubnak így is teljes értékű tagja
lehetsz. Az Official Membershipről az információkban olvashatsz bővebben, kiváltásáért kedvezmény jár a
MUSC Hungary tagsági díjából.
7. Mi a tagság legnagyobb előnye?
A meccsnézés - ÉLŐBEN! A szurkolói klubok ugyanis tudnak igényelni jegyeket a következő szezon
Premier League-meccseire és esetenként a legnagyobb ellenfelek (City, Chelsea, Arsenal, Liverpool) ellen,
melyekhez egyébként drágábban, illetve nagyon nehezen lehet csak hozzájutni. A hivatalos szurkolói
klubon keresztül viszont normális áron (értsd: nem az utazási irodák jóval drágább árain) tudtok
hozzájutni.
8. Szervezünk-e közös meccsnézéseket?
IGEN! Egyrészt több magyarországi városban is szeretnénk olyan szurkolói közösségeket kovácsolni,
melyek összetartanak egymással. Ebben szerencsére eddig is partnerek voltak a helyi drukkerek, azaz Ti!
Másrészt minden évben többször is szervezünk utazásokat Manchesterbe, amelyeket időben elkezdünk
szervezni, és jelzünk nektek is.

9. Lesznek-e közös találkozók?
Nagyon szeretnénk, ha kétszer egy évben összegyűlnénk az ország minden tájáról, és megünnepelnénk,
hogy már mi is a Manchester United családjának része vagyunk. Egyszer a szezon elején Budapesten, és
egy közös bográcsozásra szezon végén vidéken. Az összejövetelek időpontja közös megbeszélésen fog
eldőlni a klubtagok között. Emellett közös futballtornákat is szervezünk majd, minden csak
rajtunk/rajtatok múlik.
10. Külföldön élek. Lehetek klubtag?
A klubtagsághoz járó csomagot (póló, sál, kártya stb.) csak Magyarország területén belül tudjuk kiküldeni,
illetve Budapesten személyesen átvehető. Amennyiben ez így neked megfelel, úgy szeretettel várunk a
klub tagjai között!

Bármilyen kérdésetek van, kérünk benneteket, írjátok meg a szurkoloiklub@manutd.hu e-mail címre, hogy
mindenben segíteni tudjunk nektek, és minden információt megkapjatok, amire szükségetek van!
A Szurkolói Klub Alapszabályát IDE KATTINTVA elolvashatjátok. Kérjük, ha csak tehetitek, rágjátok át magatokat
rajta!
A szurkolói klub megalakulását jóváhagyó bírósági végzést ITT találjátok!
A jelentkezési lapot IDE KATTINTVA töltheted ki!

