Klub 100 – Regulamin 2016/2017
„Razem możemy więcej”
1. Organizatorem „Klubu 100” jest PTG Sokół Łaocut
2. Ideą klubu jest zrzeszenie jak największej grupy sympatyków PTG Sokół Łaocut,
pragnących finansowo i moralnie wesprzed statutową działalnośd klubu. Jego członkami
mogą zostad zarówno, osoby prawne jak i osoby fizyczne, którym w szczególny sposób zależy
na rozwoju i przyszłości łaocuckiej koszykówki
3. Warunkiem przystąpienia do „Klubu 100” na sezon 2016/2017 jest wnoszenie w trakcie
trwania sezonu jednorazowej comiesięcznej opłaty w wysokości minimalnej 100 zł netto do
10 dnia każdego miesiąca w trakcie trwania całego sezonu rozgrywkowego 2016/2017.
Istnieje możliwośd wpłaty całosezonowej.
4. Członkostwo w „Klubie 100” przyznawane jest na sezon, czyli okres od rozpoczęcia do
zakooczenia rozgrywek ligowych 2016/2017, to jest od października 2016 do maja 2017 roku
5. Wszyscy członkowie „Klubu 100”, zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne,
w zamian za swój wkład finansowy w ramach świadczeo ze strony PTG Sokół Łaocut
otrzymują:
- możliwośd promocji swojej osoby lub firmy, w akcjach prowadzonych w trakcie trwania
sezonu,
- szalik klubowy,
- bezpłatny wstęp na mecze,
- możliwośd publikowania nazwy firmy lub imienia i nazwiska na stronie internetowej klubu,
oficjalnym profilu zespołu na portalu Facebook, pamiątkowym plakacie oraz banerach
widocznych w hali sportowej podczas meczy Sokoła rozgrywanych w Łaocucie,

- po uprzednim podaniu danych kontaktowych darmowy newsletter w postaci SMSa
z informacjami o wynikach osiąganych przez PTG Sokół Łaocut oraz zapowiedzi meczy
wysyłane na podany nr telefonu komórkowego oraz statystyk meczowych w formacie pdf,
wysyłane na podany adres poczty elektronicznej,
- możliwośd uzyskania rabatu u partnerów handlowych PTG Sokół Łaocut w momencie
ogłoszenia listy punktów rabatowych.
Istnieje możliwośd rezygnacji z każdej powyżej wyszczególnionej usługi po uprzednim
poinformowaniu PTG Sokół Łaocut
6. Członkowstwo w „Klubie 100” rozpoczyna się w momencie podpisania deklaracji
przystąpienia do Klubu 100 i uiszczeniu pierwszej opłaty członkowskiej.
7. Członkowstwo w „Klubie 100” ustaje w momencie złożenia pisemnej rezygnacji
z członkostwa w „Klubie 100” lub też braku kolejnych wpłat do 10 dnia każdego miesiąca
w trakcie trwania całego sezonu 2016/2017
8. W przypadku ustania członkowstwa w „Klubie 100”, członek traci prawo do otrzymywania
świadczeo określonych w pkt.5 tego regulaminu
9. Wpłaty można dokonywad poprzez przelew na konto bankowe lub osobiście – wpłaty
przyjmują członkowie Zarządu Klubu
10. Potwierdzeniem członkostwa w Klubie 100 jest otrzymana karta członkowska
11. Wypełnione delegacje członkowskie można przesyład na adres pocztowy: ul. Armii
Krajowej 57, adres poczty elektronicznej: sokollancut@gmail.com oraz składad bezpośrednio
u przedstawicieli PTG Sokół Łaocut
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