
KLUB PODPOROVATELŮ TÝMU BLADES ÚSTÍ NAD LABEM

CO TO JE BOOSTER CLUB?
Booster Club je exkluzivní klub fanoušků a donátorů klubu amerického fotbalu Ústí nad Labem 
Blades a milovníků amerického fotbalu.   

CO ZÍSKÁM ČLENSTVÍM?
Každý člen Booster Clubu získá řadu výhod a skvělých dárků. 
•	 Vybavíme Vás balíčkem aktuální kolekce oblečení
•	 Budeme Vám zasílat nejčerstvější zprávy o dění v klubu
•	 Získáte volné vstupenky na domácí zápasy a výhodné vstupy do VIP zóny při zápasech 

na městském stadionu
•	 Volný vstup budete mít také na BladesBall - vyhlašovací galavečer na konci sezóny
•	 Budete mít exkluzivní možnost účastnit se některé z teambuildingových aktivit týmů a být tak 

přímo uvnitř dění
•	 U vybraných partnerů budete moci čerpat slevy a akční nabídky
•	 Budeme Vás uvádět jako donátory a podporovatele klubu
•	 Budete mít skvělý pocit, protože podpoříte sportovní klub, který se snaží mít nejen dobré 

výsledky na hřišti, ale dělá i něco pro naši společnost
 
PROČ BYCH MĚL BÝT ČLENEM?
Být členem Booster Clubu je prestižní záležitost. Stanete se nedílnou součástí klubu amerického 
fotbalu - sportu, který ovládl Ameriku a jeho popularita se začíná silně projevovat i v Evropě.

Díky členství podpoříte fungování klubu Blades Ústí nad Labem, který byl založen v roce 2011, 
a z nuly se vypracoval po 8 letech do nejvyšší soutěže mezi 8 nejlepších týmů v republice. Je to 
jenom díky lidem, kteří ve svém volném čase dělají, to co milují. Mimo hráčů a trenérů jsou to také 
lidi v zákulisí, díky nimž klub může fungovat a také pořádat mimofotbalové akce a participovat 
v charitativních projektech. 

Staňte se také členem Blades komunity. Členstvím v Booster Clubu získáte nové přátele a zároveň 
oceníte práci hráčů a lidí v klubu.



JAK TO CELÉ FUNGUJE?
Vyberte si z nabízených balíčků ten, který se Vám líbí, vyplňte přihlašovací formulář a pak už se 
můžete těšit na Booster Club balíček. V něm najdete nezbytnosti každého správného fanouška. 
V průběhu celé sezóny Vám pak budeme zasílat zrovna aktuální slevy a poukázky našich partnerů. 
Do emailu Vám budou přicházet aktuální informace o dění v klubu. 

Velkou výhodou je, že do Booster Clubu můžete naskočit kdykoliv během roku - většinu benefitů 
můžete čerpat v průběhu celé sezóny.

Členství je platné vždy do konce kalendářního roku.

KOLIK ZAPLATÍM A CO PŘESNĚ DOSTANU?
Moc si vážíme každého příspěvku, který náš klub dostává. Booster Club je prostor pro srdcaře, 
kteří rádi podpoří klub i jen z principu. A právě proto se snažíme, aby všechny odměny stály za to!

SILVER GOLD

2 500,- 5 000,-
zasílání informačního bulletinu

Booster club
zasílání informačního bulletinu

Booster club

merch balíček merch balíček MAXI

1 vstupenka zdarma
na každý domácí zápas

2 vstupenky zdarma
na každý domácí zápas

zvýhodněná cena vstupenky do VIP zóny
(zápas na Městském stadionu)

2 vstupenky zdarma do VIP zóny
(zápas na Městském stadionu)

1 vstupenka na galavečer / ples 2  vstupenky na galavečer / ples

možnost účasti
na jedné z teambuildingových aktivit

možnost účasti
na všech teambuildingových aktivitách

slevy a akční nabídky
u našich vybraných partnerů

slevy a akční nabídky
u našich vybraných partnerů

večeře s výběrem z týmu

* Potřebujete darovací smlouvu pro daňové přiznání? Napište nám! 

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAKONEC - JAK SE STANU ČLENEM?
Napište nám na pr@bladesusti.cz (předmět “Booster Club”)
nebo rovnou vyplňte přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/tCfREFq9mpquCLta7  

* *


