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PRAVIDLÁ VO FANKLUBE 

 
1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

 
a)  Členom fanklubu sa môže stať fyzická osoba, ktorá je fanúšikom Realu Madrid 

a stotožňuje sa s cieľom občianskeho združenia, ktorý je uvedený v stanovách 
 

b) Člen sa zaväzuje k slušnému správaniu v diskusných fórach, bez násilia, vulgarizmov. 
Platí to aj pre sociálne siete. 

 
 

2. ŽIADOSŤ O LÍSTKY 
 

a) O lístky môže požiadať člen fanklubu, ktorý má uhradené minimálne 3 mesiace 
členský poplatok 
 

b) O lístky môže požiadať člen fanklubu, ktorý uhradí ročný poplatok na Patreone 
 

c) Člen – môže požiadať maximálne o 2 lístky na La Ligu 
VIP člen – môže požiadať maximálne o 3 lístky na La Ligu aj Ligu majstrov 
 

d) Na zápasy je potrebné poskytnutie údajov všetkých osôb, ktoré sa zápasu zúčastnia, 
t.j. fanklub si môže vyžiadať osobné údaje ako meno a priezvisko, číslo OP/pasu, 
platnosť dokladu, národnosť, dátum narodenia 
 

e) Je zakázané špekulatívne zaobchádzanie s lístkami, t.j. neposúvať ich iným osobám 
okrem tých, pre ktoré lístky žiadate 
 

f) Jednou z osôb, ktorá sa zápasu zúčastní musí byť člen fanklubu podľa podmienok 
uvedených vyššie alebo tak, ako je uvedené v stanovách fanklubu 
 

g) Je zákazané lístky predávať 
 

h) Pokiaľ budú pravidlá porušené, občianske združenie v spolupráci s klubom podnikne 
právne kroky voči osobe, ktorá sa skutku dopustila 
 

3. PRIRADENIE LÍSTKOV 
 

a) V prípade, že bude schválený menší počet lístkov ako fanklub žiadal o pridelení 
rozhodne nasledovné (môže nastať pri atraktívnych zápasoch ako El Clásico, 
vyraďovacia fáza Ligy majstrov a pod.): 
 
1. Lojalita – trvanie členstva vo fanklube 
2. Druh členstva – člen alebo VIP člen 
3. Aktivita vo fanklube – účasť na akciách, aktívny prístup, návrhy 

 
b) Pridelenie lístkov posudzuje vedenie fanklubu 

 
4. FANKLUBOVÉ ZÁJAZDY 

 
a) Zájazdov sa môžu zúčastniť členovia aj nečlenovia fanklubu 
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b) Pri obmedzenom počte miest má vždy prednosť Člen fanklubu 
 

c) Fanklub sa zaväzuje prioritne o zájazdoch informovať členov fanklubu 
 

d) Fanklub sa zaväzuje, že člen fanklubu bude mať vždy lepšiu cenu zájazdu ako nečlen 


