
 

Répcelaki Sportegyesület 
Tekeszakosztály 

 
Levélcím: 9653 Répcelak, Petőfi u. 73. 

 Web: https://sites.google.com/site/repcelakiteke/ 

 

 

Legyen Ön is a Répcelaki Sportegyesület 

tekeszakosztályának Pártoló Tagja, támogassa a 

csapatot, a sportolókat! 

 

 

Ki lehet Pártoló Tag? 

Bárki, aki olyan magyar vagy külföldi magán- vagy jogi személy, aki a Répcelaki 

Sportegyesület tekeszakosztályának célkitűzéseivel, a Répcelaki SE Alapszabályában leírt 

elvekkel, vagy az egyes programok céljaival egyetért, az egyesület rendes tagja nem kíván 

lenni, de adományaival támogatja a szakosztály munkáját, céljainak megvalósítását.  

 

 

Hogyan keletkezik a tagsági jogviszony? 

A tagsági jogviszony az első pártoló tagi díj befizetésével jön létre. 

A Pártoló Tagi díj összegét a Pártoló Tag határozza meg, alsó határ nincsen! A tagsági díjat 

több különböző módon, részletben is befizetheti a szakosztály részére: 

 

- átutalással a szakosztály alszámlájára 

- készpénzes befizetéssel az SE pénztárába (mindkét esetben előzetes egyeztetéssel!) 

- támogatói bérlet (1000-, 3000-, 5000-, 7000-, vagy 10 000 forintos címlet) vásárlásával  



 

 

 

 

Mit kapnak a Pártoló Tagok? 

 

A Pártoló Tagok 

- hírlevelet kapnak; 

- a legalább 5000 forint értékű Pártolói Bérlettel rendelkezők, annak felmutatása esetén 

10% kedvezményt kapnak a fogyasztásból a sárvári Nádasdy vendéglőben 

- értesülnek a szakosztály rendezvényeiről, kiadványairól, kampányairól, a kapcsolódó 

eseményekről; 

- meghívást kapnak az időszakosan megrendezésre kerülő, és a Pártoló Tagokat is érintő 

eseményekre; 

- igénybe vehetik a szakosztály által biztosított kedvezményeket (például adott 

esetekben csapattal történő utazások); 



 

 

Emellett amennyiben ehhez hozzájárulnak, Pártolóink nevét közzétesszük weboldalunkon, 

illetve a tekecsarnok erre a célra kialakított hirdetési felületén. 

 

A pártoló tagok - csak tanácskozási joggal - részt vehetnek a Répcelaki SE nyílt közgyűlésein. 

Ott nem választhatnak, illetve nem is választhatók, szavazati joguk nincs.  

 

Ha úgy dönt, támogat bennünket, kérjük, írjon egy e-mailt a következő címekre: 

 

Kiss Zsolt, edző, szakosztályvezető, elnökségi tag: repcelakise.teke@gmail.com  

Gallen Ervin ügyintéző, elnökségi tag: gallen.ervin@gmail.com  

 

Vagy keressen bennünket személyesen (9653 Répcelak, Petőfi u. 73.), illetve további 

elérhetőségeink valamelyikén: 

 

Kiss Zsolt: +36-20-251-3331 

Gallen Ervin: +36-30-367-7613 

 

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT! 
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