HELLENIC SPURS

TOTTENHAM HOTSPUR OFFICIAL SUPPOR
SUPPORTERS
UPPORTERS’
TERS CLUB
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ TOTTENHAM HOTSPUR)
Official Website: www.hellenicspurs.gr – E-mail: hellenicspurs@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΝΟΜΟΣ:

ΟΝΟΜΑ:

Τ.Κ.:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΠΟΛΗ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Ε-MAIL ADDRESS:
ΕΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ TOTTENHAM HOTSPUR (LILYWHITE/BRONZE MEMBERSHIP);
Δηλώνω υπεύθυνα πως αποδέχομαι τους όρους και τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Tottenham Hotspur F.C.
καθώς και την λειτουργία του Πανελληνίου Σωματείου Φίλων Tottenham Hotspur με τον διακριτικό τίτλο ‘Hellenic Spurs’.
Συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προστατεύω τα συμφέροντα της και
αποφεύγω κάθε δραστηριότητα που είναι αντίθετη προς τους σκοπούς του Σωματείου. Τσεκάρετε με  στο τετράγωνο δεξιά.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ

SILVER CARD

15€

Περιλαμβάνει κάρτα μέλους των Hellenic
Spurs παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα
στο μέλος να συμμετέχει σε όλες τις
δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και τις
κληρώσεις δώρων που οργανώνει η λέσχη
μέσα στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

NAVY CARD

40€

Περιλαμβάνει κάρτα μέλους και συλλεκτικό
φούτερ των Hellenic Spurs σε χρώμα blue navy.
Επιλέξτε το μέγεθος του φούτερ που
επιθυμείτε κυκλώνοντας το αντίστοιχο
γράμμα σε ένα από τα παρακάτω τετράγωνα.
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GOLD CARD

75€

100€

Αφορά το πακέτο συνδρομής της
Silver Card (15€) ή της Navy Card (40€) καθώς
και την επίσημη συνδρομή της Tottenham
Hotspur ‘One Hotspur Lilywhite’. Σε περίπτωση
αγοράς της κάρτας των 100€ επιλέξτε το
μέγεθος του φούτερ από τη Navy Card.

XXL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η αίτηση συμπληρώνεται πλήρως και αποστέλλεται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hellenicspurs@gmail.com ή
μέσω του επίσημου website της λέσχης www.hellenicspurs.gr Η καταβολή του ποσού για την ετήσια συνδρομή γίνεται με κατάθεση του αντιτίμου
στην τράπεζα Πειραιώς και στον λογαριασμό 5076-058716-205 (Παπακυπριανού Ανδρέας) δηλώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το ονοματεπώνυμο σας. Με την
επιβεβαίωση της κατάθεσης, το Σωματείο θα αποστείλει το πακέτο συνδρομής στον αιτούντα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση.
Το Προεδρείο της Π.Λ.Φ.Τ.Η.

