Regulamin Klubu 100
§ 1 Zasady ogólne
1. Członkiem „Klubu 100” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne.
3. Członek w każdej chwili może zrezygnować z członkostwa w „Klubie 100”.
4. Członkowie posiadają swoje prawa i obowiązki.
5. Aby przystąpić do „Klubu 100”, należy wypełnić deklarację członkowską i wpłacić darowiznę w
wysokości minimum 100 zł na numer konta bankowego lub gotówką w kasie klubu.
§ 2 Cele stworzenia „Klubu 100”
„Klub 100” Jezioraka Iława ma na celu pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do
realizacji założenia powrotu Jezioraka na boiska III ligi
„Klub 100" zrzesza osoby prywatne, pragnące na miarę swoich możliwości finansowych
wesprzeć działalność klubu.
§ 3 Obowiązki Członka „Klubu 100”
1. Członek „Klubu 100” wypełnia deklarację członkowską.
2. Członek „Klubu 100” deklaruje comiesięczną wpłatę na konto lub gotówką do kasy klubu
darowizny w wysokości minimum 100 zł. Wpłaty należy dokonać do piętnastego dnia każdego
miesiąca.
4. Zaleganie z wpłatą przez trzy miesiące z kolei, oznaczać będzie skreślenie z listy członka
„Klubu 100” i utratę wszystkich przywilejów członka „Klubu 100”. Przed skreśleniem z listy,
zarząd Jezioraka Iława zobowiązuje się do podjęcia próby skontaktowania się z członkiem
„Klubu 100”, celem przypomnienia o zaległych wpłatach.
§ 4 Przywileje Członka „Klubu 100” i reklama w ramach programu „Klub 100”
Oferujemy następujące ekspozycje i świadczenia:
1. Specjalna, imienna karta członkowska uprawniająca do wejścia na wszystkie rozgrywane w
Iławie mecze Jezioraka.
2. Gwarantowane miejsce na trybunie krytej stadionu przy ul. Sienkiewicza 1.
3. Zaproszenie w trakcie przerwy oraz po meczu do siedziby klubu gdzie przygotowany będzie
bufet kawowy oraz poczęstunek.
4. Możliwość wykorzystania faktu posiadania statusu członka Klubu 100 we własnych
materiałach promocyjnych oraz możliwość stosowania sformułowania „Partner Jezioraka Iława” z
możliwością wykorzystania logo „Klubu 100” w tym celu.
5. Uczestnik „Klubu 100” staję się automatycznie członkiem wspierającym klub Jeziorak Iława.
6. Zaproszenie na coroczne spotkanie podsumowujące działalność klubu.
7. Po każdym meczu możliwość dyskusji na dowolny temat z zarządem Jezioraka oraz delegacją
piłkarzy.
§ 5 Pozostałe
1. Uczestnictwo w „Klubie 100” jest dobrowolne, stąd niniejszy regulamin wymaga zarówno od
organizatorów, jak i członków „Klubu 100”, uczciwości, współpracy i rzetelności.
2. Przewodniczącym „Klubu 100” jest osoba wybrana przez Zarząd Jezioraka Iława.
Obowiązkiem przewodniczącego jest aktualizowanie listy członków „Klubu 100”, na podstawie
bieżących wpłat, do których wgląd zapewnia zarząd klubu Jeziorak Iława.
3. Podpisanie deklaracji członkowskiej oznacza przyjęcie zasad niniejszego re gulaminu.
4. O zmianach w niniejszym regulaminie, członek „Klubu 100” informowany będzie na bieżąco.

