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Fanklub České Mažoretkové a Twirlingové Federace
Staň se členem fanklubu ČMTF a získej několik výhod plynoucích ze samotného členství,
v případě tvého členství získáš kartu člena fanklubu České Mažoretkové a Twirlingové Federace
(dále jen ČMTF) s tvým osobním evidenčním číslem fanouška, která ti umožní v roce 2019 vstup
zdarma na soutěže pořádané jak Českou Mažoretkovou Federací, tak Českou Twirlingovou
Federací. Společně ze získáním klubové karty získáš placku člena fanklubu ČMTF určenou jen pro
členy. Jednoduše se podle ní poznáš s ostatními členy na jakékoli soutěži pořádané ČMTF.
1. Kdo může získat klubovou kartu?
1.1. Klubovou kartu může získat občan jakékoli národnosti ve věku od 15 let výše.
2. Jaká je výše členského poplatku za klubovou kartu?
2.1. Členský poplatek ze klubovou kartu na rok 2019 je stanoven ve výši 250,-- Kč
3. Od kdy do kdy je platnost klubové karty?
3.1. Platnost klubové karty je ode dne vyplnění registrační přihlášky a uhrazení členského poplatku
do 31.12.2019.
4. Jak a kde se můžeš zaregistrovat za člena fanklubu?
4.1. Vyplněním registrační přihlášky na stránkách ČMTF – www.czechmajorettes.cz
4.2. Vyplněním registrační přihlášky přímo při prezenci na jakékoli soutěži pořádané ČMTF
5. Jak si můžeš vyzvednout klubovou kartu?
5.1. Po vyplnění a odeslání registrační přihlášky si kartu můžeš nechat zaslat domů na svojí adresu
(pzn. karta ti bude odeslána až po uhrazení členského poplatku)
5.2. Po vyplnění a odevzdání registrační přihlášky přímo při prezenci na některé soutěži si kartu
můžeš okamžitě odnést domů (tzn. po vyplnění registrační přihlášky přímo na některé soutěži a
uhrazení členského poplatku v hotovosti na místě )
6. Jaké další výhody získáš členstvím ve fanklubu ČMTF?
6.1. 10% slevy na zakoupení fotografií přímo na každé soutěži pořádané ČMTF v případě, že tuto
soutěž bude fotografovat firma Raze fotoateliér. Podmínkou získání slevy od firmy Raze je
jednorázový nákup fotografií v částce minimální 300,-- Kč
6.2. 10% slevy na zakoupení pohárů, diplomů, medailí, samolepek apod od firmy poháry-Adek.
Podmínkou získání slevy je nákup pohárů, medailí, diplomů apod. v částce minimální 600,-- Kč
6.3. Klubovou slevu při nákupu propagačních materiálů ČMTF přímo na některé soutěži.
6.4. Ve finálovém kole Mistrovství České republiky České Mažoretkové Federace v sobotu dne
1.6.2019 v Čáslavi budou přítomní členi fanklubu ČMTF losováni o ceny dodané partnery ČMTF.
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