Výhody a podmienky registrácie za člena klubu ŠK Slovan Bratislava – Slovan je môj klub.









Záujemcovia o klubovú kartu Slovan – Sphere sa môžu zaregistrovať nasledovnými spôsobmi:
o Osobne na sekretariáte ŠK Slovan Bratislava (Junácka 10, Bratislava) v pracovné dni
v časoch od 10:00 do 12:00 a od 13:30 do 16:00. Karta bude vydaná ihneď.
o Elektronicky (on-line) prostredníctvom webovej stránky www.predpredaj.sk (resp.
cez www.skslovan.com). Karta bude vydaná osobne na sekretariáte klubu alebo
zaslaná poštou.
Cena registračného poplatku klubového členstva ŠK Slovan na sezónu 2016/17 je 15 €.
Držiteľ platnej permanentky má možnosť bezplatne získať klubové členstvo na sezónu
2016/17.
Pri registrácii klubového členstva je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko,
adresu, e-mail a nahrať svoju fotografiu.
Klubová karta bude obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko a osobná fotografia.
Karta je podmienkou na získanie zliav a benefitov ponúkaných klubom ŠK Slovan Bratislava
a jeho partnerov.
Každý držiteľ klubovej karty získa automaticky nasledujúce výhody:
o množstvo partnerských zliav Sphere vo viac ako 10 000 predajných miestach v SR a
ČR. Komplexný prehľad o zľavách a výhodách Sphere card nájdete na:
www.sphere.sk . Pri používaní karty Slovan-Sphere môžete ušetriť až niekoľko sto eur
za rok.
o Časopis Slovan 4 x za rok priamo do schránky.
o Pravidelný emailový newsletter
o 10% zľava vo fanshope priamo na štadióne alebo http://shop.skslovan.com/
o Ďalšie partnerské zľavy a benefity:







10% zľava vo Fotolabe (v bratislavských predajniach v Avione a Eurovei) na
služby - fotopráce
 20% zľava v spoločnosti Pro-Klima (klimatizácie a vzduchotechnika)
 5% zľava v spoločnosti AL-KO (záhrada + hobby, zľavu si uplatníte na centrále
spoločnosti v Bernolákove alebo kontaktovať mailom info@al-ko.sk )
 10% zľava v CK FutbalTour.sk (cestovná kancelária organizujúca zájazdy na
európske futbalové zápasy)
 10% zľava v predajni Streetwear (v bratislavských predajniach na
Hurbanovom nám. 5 a Hálovej ul. 12-14)
 10% zľava na jedlá (à la carte) v reštaurácii Šport Pub u Belasých (Junácka 4,
Bratislava). Zľavu je potrebné si uplatniť pri objednávke jedál.
O klubovú kartu môžete požiadať na predajnom mieste ŠK Slovan Bratislava, ako aj v sieti
Predpredaj.sk
O kartu môžete požiadať kedykoľvek počas sezóny aj mailom , napíšte na info@skslovan.com
a vaša žiadosť bude zadaná do procesu. Po spracovaní sa vám ozve zodpovedný pracovník a
dohodne si s Vami prevzatie karty.
V prípade straty alebo odcudzenia karty kontaktujte ŠK Slovan mailom na info@skslovan.com
alebo telefonicky +421 (0)2 44 63 63 63.

