FAN KLUB veseliSVATJE
O FAN KLUBU veseliSVATJE
-

PRISTOPNA IZJAVA

-

Ime in priimek: * _______________________________________________

NAMEN FAN KLUBA

-

Naslov: * _____________________________________________________

Osnovni namen kluba je veselje do glasbe, druženja in sproščene zabave ter podpora
ansamblu. Člani se največkrat srečujejo na nastopih ansambla, posebej za fanovce pa
so organizirani izleti ob raznih priložnostih. Ob priložnostih se izdajo tudi razni izdelki
(majice, kape…) z emblemom ansambla.

-

Poštna številka in kraj: * _________________________________________

-

Telefon: * _____________________________________________________

-

E – mail: * _____________________________________________________

ČLANSTVO FAN KLUBA

-

Fax: ________________________________________________________

Članstvo se izkazuje s kartico Fan kluba veseliSVATJE (FKVS), katero prejmete po
pošti na vaš naslov. Letna članarina znaša 15 Eur.

-

Konfekcijska številka majice: * ( obkroži ) S

-

* obvezno izpolniti

-

S podpisom potrjujem, da želim postati član / članica Fan Kluba VS in, da se
zgoraj navedeni podatki lahko uporabljajo za potrebe Fan Kluba
veseliSVATJE.

Kljub prijateljev in oboževalcev ansambla veseliSVATJE je bil ustanovljen aprila 2008
na promociji prve CD zgoščenke ansambla.

Vse dogodke in novice v zvezi s fan klubom se redno objavlja v rubriki »OBVESTILA«
in pa prek sms sporočil. Vsi člani kluba bodo istočasno seznanjeni z vsemi novostmi
in informacijami.
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UGODNOSTI FAN KLUBA
Kraj in datum:________________________________
-

Ob včlanitvi v fan klub prejmete majico z logotipom Fan Kluba veseliSVATJE.

-

Družina ( najmanj 3 člani ) lahko uveljavlja 15% popust pri letni članarini.

Podpis:_____________________________________

-

Uveljavljate lahko popust pri nakupu vstopnic za katerokoli prireditev katero
organizira ansambel Veseli Svatje.

Izpolnjeno pristopno izjavo prosimo pošljite na naslov:

-

30 % popusta ob naročilu oz. nakupu CD zgoščenke ansambla veseliSVATJE.
V kolikor zgoščenko naročite po pošti, se Vam članski popust prizna, poštnino
pa krijete sami.

Fan Klub Veseli Svatje
Niko Zelnik
Predoslje 70a
4000 Kranj

-

Dvakrat letno se organizira izlet za člane fan kluba, ki je tako poučne kot tudi
zabavne narave.

-

Preko elektronske pošte boste obveščeni o vseh dogodkih povezanih z
ansamblom veseliSVATJE.

Po prejemu Pristopne izjave Vam bomo poslali plačilni nalog za letno
članarino; v roku 14 dni po prejemu plačila pa Vam bomo poslali člansko
izkaznico in majico.

Fan Klub veseliSVATJE

