
CHROBRY GŁOGÓW S.A. 

KLUB MECENASÓW SPORTU 
 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
  

Imię i nazwisko (PESEL) 
 
 

 

Adres zamieszkania  
(ul., miasto, kod pocztowy) 

 

 

Adres e-mail 
 
oraz tel. kontaktowy 
 

 

Nr rejestracyjny pojazdu 
(w przypadku korzystania z parkingu w dniu meczowym) 
 

 

 

Przystępuję do programu „KLUB MECENASÓW SPORTU” Chrobrego Głogów S.A. i zobowiązuję się do 

wykupienia rocznego Karnetu Mecenasa Sportu w wysokości 1200 zł. Zobowiązuję się też do 

wpłacenia powyższej kwoty  

w całości w terminie do 10 dni od momentu podpisania deklaracji  

w dwunastu równych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca  

przekazywanej na niżej podany rachunek bankowy:  

 

 
Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów  

PEKAO S.A. 35 1240 1486 1111 0010 0699 9055  
w tytule przelewu wpisując KMS IMIĘ I NAZWISKO 

 

 
• Wyrażam przy tym zgodę na gromadzenie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania programu.  

• TAK / NIE Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji o nadchodzących wydarzeniach z 

udziałem I drużyny Chrobrego Głogów.  

• TAK / NIE Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego nazwiska na liście wspierających „KLUB MECENASÓW SPORTU” Chrobrego 

Głogów S.A. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

02.101.926 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Mam możliwość 

zrezygnowania z otrzymywania z przesyłanych przez Chrobry Głogów S.A. w/w informacji. 

 

 

 

 

…………………………………      ………………………………… 

                                          Miejscowość / data             czytelny podpis 

 

 

 

CHROBRY GŁOGÓW S.A.  

ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów  

tel. 076 835 61 93, fax 076 835 68 84  

Internet: www.chrobry-glogow.pl, e-mail: klub@chrobry-glogow.pl 



 

CHROBRY GŁOGÓW S.A. 

KLUB MECENASÓW SPORTU 

 
 

 

REGULAMIN POSIADACZA KARNETU MECENASA SPORTU I ZASADY OGÓLNE 

 

1. Członkiem Klubu Mecenasów Sportu mogą zostać osoby fizyczne.  

2. Uczestnik Klubu Mecenasów Sportu deklaruje się wykupić roczny Karnet Mecenasa Sportu  

w wysokości 1200 zł, dokonując jednorazowej wpłaty bądź w dwunastu równych ratach.  

3. Za członka Klubu Mecenasów Sportu uznane są osoby, które wypełnią deklarację i osobiście lub 

poprzez przedstawiciela Chrobrego Głogów S.A. złożą ją w sekretariacie Spółki, a przy tym dokonają 

wpłaty. Osobą kontaktową w sprawie członkostwa jest specjalista ds. marketingu: Alicja Męczyńska, 

tel. 504 591 831, alicja.meczynska@chrobry-glogow.pl  

4. Jednorazową wpłatę należy wykonać do 10 dnia od daty złożenia podpisu na deklaracji.  

W przypadku rozłożenia kwoty na 12 równych rat, wpłat należy dokonywać w terminie do 10 dnia 

każdego miesiąca.  

5. Wpłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Chrobrego Głogów S.A. PEKAO S.A. 35 1240 

1486 1111 0010 0699 9055, w tytule przelewu wpisując "KMS imię i nazwisko".  

6. Dokonywane wpłaty są przeznaczane na cele statutowe Chrobrego Głogów S.A.  

7. Brak dokonania wpłat w dwóch kolejnych miesiącach spowoduje wykreślenie z listy członków 

Klubu Mecenasów Sportu i utratę wszystkich przywilejów.  

8. Członka Klubu Mecenasów Sportu obowiązuje ponadto stosowanie się do regulaminu obiektów 

Chrobrego Głogów S.A. 

 

UPRAWNIENIA KLUBOWICZA 

1. Otrzymanie Karnetu Mecenasa Sportu na mecze domowe z udziałem I drużyny Chrobrego Głogów  

2. Możliwość parkowania samochodu pod budynkiem piłkarskim w trakcie wydarzeń sportowych  

3. Miejsce siedzące na trybunie VIP oraz w cateringowej strefie VIP z poczęstunkiem 

4. Uczestnictwo w konferencjach pomeczowych w roli widza 

5. Uczestnictwo w corocznej prezentacji drużyn Chrobrego Głogów S.A.  

6. Uczestnictwo w meczach wyjazdowych Chrobrego Głogów na trybunie VIP (ilość miejsc 

ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń  

7. Informacja o Klubowiczu na stronie oficjalnej www.chrobry-glogow.pl  

8. Informacja o Klubowiczu w gablocie umieszczonej w budynku klubowym  

9. Informacje o nadchodzących wydarzeniach z udziałem I drużyny Chrobrego Głogów S.A. przesyłane 

pocztą elektroniczna lub przekazane telefonicznie  

10. Udział w spotkaniach Klubu Biznesu Chrobrego Głogów 

 

 

 

 

 

 

CHROBRY GŁOGÓW S.A.  

ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów  

tel. 076 835 61 93, fax 076 835 68 84  

Internet: www.chrobry-glogow.pl, e-mail: klub@chrobry-glogow.pl 

mailto:alicja.meczynska@chrobry-glogow.pl
http://www.chrobry-glogow.pl/

