MANCHESTER UNITED SZURKOLÓI KLUB MAGYARORSZÁG (MUSC HUNGARY)
FONTOS INFORMÁCIÓK

TÖRTÉNET
A manutd.hu kezdeményezésére, több mint egy éves procedúra után 2012 végén megalakult a magyar
Manchester United Szurkolói Klub, melyet Magyarországon, illetve az Old Traffordon is elismertek és
bejegyeztek. A klubba való belépés 2013-tól lehetséges, hivatalos honlapja a manutd.hu, azaz a klubbal
kapcsolatos információkról is itt értesülhettek, a Facebook-oldal (https://www.facebook.com/manutd.hu)
mellett.
A klub legfontosabb feladatának tekinti a magyar unitedes közösség összekovácsolását és összetartását közös
programok, események által, és a lehetőség biztosítását arra, hogy a magyar szimpatizánsok közelebb kerüljenek
szeretett csapatukhoz a mérkőzésekre szervezett túrák alkalmával. További célunk, hogy rendszeressé tegyük a
közös szurkolói összejöveteleket, meccsnézéseket legalább a magyar nagyvárosok többségében.
A klub elektronikus elérhetősége: szurkoloiklub@manutd.hu
Alapszabály: ITT
Jóváhagyó bírósági végzés: ITT
FŐBB TISZTSÉGVISELŐK
Sós Antal – elnök
Elnökségi tagok: Gerendai Richárd, Bódor Balázs, Szigeti Tamás
A tiszteletbeli elnök: Kemény Dénes
A klub tiszteletbeli elnöke a Magyarországon és a világ minden táján ismert és elismert vízilabda-edző és
szakember, Kemény Dénes lett, aki örömmel vállalta a posztot, hiszen köztudottan fanatikus Manchester Uniteddrukker. A vele készült interjút ITT tekinthetitek meg.
JELENTKEZÉS MENETE
A klubba való belépés egy jelentkezési űrlap kitöltésével lehetséges. KITÖLTÖM
Ezt követően felvesszük veled a kapcsolatot e-mailben, és elküldjük neked a további teendőket. A regisztráció
március 31-ig lehetséges, ezt követően ajándékcsomagot már nem tudunk biztosítani, de természetesen a tagság
biztosította előnyök járnak a tagsági díj befizetésével.
TAGSÁGI DÍJ ÉS CSOMAG
A magyar szurkolói klub éves tagsági díja egységesen 8.000 Ft.
Az Official Membershippel is rendelkező tagjaink számára pedig elsőbbségi jogot biztosítunk két – általunk – előre
kijelölt rangadón való részvételre. A rendelkezésre álló helyek a jelentkezés sorrendjében kelnek el.
Ezzel a Manchester United Szurkolói Klub Magyarország teljes jogú tagja lehetsz, megkapod a tagsági
csomagot, és részt vehetsz az általunk szervezett programokon, nyereményjátékokon és utazásokon*.
A tagsággal tehát az alábbi lehetőségek járnak neked:
▪
▪

közös programokon való részvétel (a közös meccsnézések természetesen minden érdeklődő számára
látogathatók);
csoportos utazás szurkolótársakkal a Manchester United mérkőzéseire kedvezményes áron;

▪
▪

segítség a jegyvásárlásban önálló szervezés esetén (ami egyébként meglehetősen nehéz a hatalmas
érdeklődés miatt, és gyakran magas költséggel jár);
szurkolói klubkártya (kedvezményekre jogosít), ajándékok, nyereményjátékokon való részvétel.

A 2018-as tagsági csomag tartalma (2018-as tagsági kártya + két felespohár, toll, szurkolói zászló):

A képek csak illusztrációk!

A felsoroltak mellett lehetőséget ad arra, hogy a magyar United-szurkolók aktív közösségéhez tartozz és
"hivatalosan" is a klub szurkolója légy!
A klubbal kapcsolatos egyéb információkról a Gyakori kérdések menüpontban tájékozódhatsz. Ha további
kérdésed van, keress minket az szurkoloiklub@manutd.hu e-mail címen vagy Facebook-oldalunkon üzenet
formájában!
TÚRÁK AZ OLD TRAFFORDRA
Az utazásokról a manutd.hu-n, illetve Facebook-oldalunkon tájékozódhatsz, bővebb információt is ott találsz.
* Az utazásokon való részvétel egyéb feltételhez is kötött. Szükség van az Official Membershipre is, melyet a
klub hivatalos honlapján (ITT) válthatsz ki. Ebben, amennyiben szükséges, segítséget nyújtunk:
http://manutd.hu/doc/membership_utmutato.pdf
Az Official Membership független a magyar szurkolói klub tagságától, ennek ellenére együtt kezelendő azok
számára, akik el akarnak látogatni az Old Traffordra; meccsjegy igénylésére ugyanis csak így van lehetőség. Egy
adott szezonra érvényes, ára nagyjából 16.000 Ft postaköltséggel együtt. Ezért az árért ajándékcsomagot és
különböző kedvezményeket biztosítanak. Ha többre vagy kíváncsi az Official Membershippel kapcsolatban,
keress minket az elérhetőségeink valamelyikén!
Illetve:
Ha rendelkezel MUSC Hungary-tagsággal, és mellé még az adott szezon elején kiváltod az Official Membershipet is,
garantáljuk számodra, hogy a szurkolói klubunk által szervezett bármely utazáson elsőbbséget élvezel, részt vehetsz
előre kijelölt rangadókra szervezett túrákon, illetve egyénileg is igényelhetsz jegyet a klubon keresztül egy általad
előre kiválasztott (nem kiemelt, azaz nem rangadónak minősülő) hazai mérkőzésre.
MUSC Hungary vezetőség

