Stanovy Fan klubu T&T
Pro koho je Fan klub T&T určen?
Pro fanoušky rally sympatizující s posádkou Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát, kteří chtějí vyjádřit své
sympatie k Tarabus&Trunkát Rally teamu a chtějí se setkávat s posádkou i se sebou navzájem na
akcích pořádaných Fan klubem T&T.
Co členstvím získáváš?
Možnost se účastnit akcí pořádaných Fan klubem T&T, což představuje:
-

-

Informování emailem o klubových akcích.
Setkání s Mirou Tarabusem, Danem Trunkátem a dalšími členy týmu při klubových akcích
(srazech) pořádaných Fan klubem T&T. Frekvence srazů se očekává přibližně 2x ročně, ovšem
záleží především na zájmu fanoušků/členů, berte tedy prosím nezávazně.
Setkávání se s ostatními členy klubu a členy týmu na rychlostních zkouškách při soutěžích.

Co musíš jako člen Fan klubu T&T dodržovat?
-

Při pobytu na rally nenarušovat a neohrožovat průběh závodu nevhodným nebo
neukázněným chováním a nepoškozovat tak dobré jméno Tarabus&Trunkát Rally teamu.
Ke sledování rally a fandění u trati si vybírat pouze bezpečná místa, kde nehrozí zranění od
projíždějícího vozidla, a to ani v případě jeho náhlého opuštění trati.
Fandit posádce pouze na bezpečných místech, viz předcházející bod.
Nepomlouvat a nevyjadřovat se hanlivě o ostatních posádkách, zejména o přímých soupeřích
Tarabus&Trunkát Rally teamu.
Pokud s sebou člen Fan klubu T&T přivede na klubovou akci jako hosta nečlena (kamaráda,
známého), zodpovídá za jeho chování.
Při porušení výše zmíněných pravidel nebo při jiných projevech nesportovního chování si Fan
lub T&T vyhrazuje právo provinilému členu zrušit jeho členství v klubu.

Jak se stát členem klubu?
-

Pozorně si přečíst tyto Stanovy Fan klubu T&T.
V případě souhlasu s těmito stanovami pak provést následující úkony:

1) Zakoupit si libovolný kus týmového oblečení (tričko, mikina, kšiltovka) Tarabus&Trunkát
Rally teamu v T&T e-shopu z nabízeného sortimentu (slouží místo legitimace při srazech).
Přímý odkaz na e-shop: http://www.rallyeshop.cz/t-t-racing
Pokud již nějaké týmové oblečení vlastníte, kupovat již pochopitelně nic nemusíte a můžete
přistoupit rovnou k dalšímu kroku.
2) Na adresu fans@tarabus.cz zaslat žádost o členství ve Fan klubu T&T, která bude
obsahovat následující údaje:
- jméno
- příjmení
- přezdívku (pokud používáte)
- bydliště (adresa)
- rok narození
- kontaktní email
- kontaktní telefon
- Vaši fotografii, kde na sobě máte nějaký kus týmového oblečení.
3) Po obdržení této přihlášky včetně fotografie s týmovým oblečením Vám bude z emailové
adresy fans@tarabus.cz potvrzen vznik Vašeho členství ve Fan klubu T&T a budete
zařazeni do databáze členů, kteří budou informováni o akcích Fan klubu T&T.

