ZASADY ZAŁOŻENIA FANKLUBU
1. Oficjalnym fanklubem może zostać grupa posiadająca minimum 25 członków w przypadku
lokalizacji fanklubu w odległości do 70 km od Gdańska oraz 15 osób w pozostałych
przypadkach
oraz mająca wytypowanego koordynatora. Zgłaszania kolejnych członków dokonuje jedynie
koordynator. Zmiany lidera może dokonać jedynie większość członków grupy,
2. Aby stać się oficjalnym fanklubem grupa musi posiadać rekomendację Stowarzyszenia
Kibiców Lechii Gdańsk „Lwy Północy” oraz Rady Fanklubów.
3. W celu zdobycia rekomendacji należy napisać drogą elektroniczną na adres:
radafc@lwypolnocy.pl Dopuszcza się okresy próbne, podczas których dana grupa musi
przekonać „Lwy Północy” oraz Radę Fanklubów do wystawienia rekomendacji.
4. Zgłoszenia fanklubu w Lechia Gdańsk SA, po uprzednim zdobyciu wymaganych
rekomendacji dokonuje koordynator ds. Fanklubów.

REGULAMIN FANKLUBÓW
Lechia Gdańsk SA oraz Lwy Północy deklarują podjęcie wszelkich starań mających na celu
udogodnienie warunków kibicowania sympatykom biało-zielonych zrzeszonych w oficjalnych
Fanklubach. Rozwój tej formy wspierania najpopularniejszej drużyny na Pomorzu ma na celu
poszerzenie grupy osób zaangażowanych w codzienne życie klubu, aktywnie wspierających
bieżące działania gdańskiej Lechii, szczególnie w dziedzinie aktywizacji środowisk kibicowskich i
promowania dorobku klubu oraz jego pozytywnego wizerunku.
1. Lechia Gdańsk oraz Lwy Północy za oficjalny Fanklub uznają grupę spełniającą kryteria
niniejszego regulaminu, która dokonała rejestracji zgodnie z przewidzianymi procedurami.
2.Bieżący kontakt z Fanklubami prowadził będzie ustanowiony przez Lechia Gdańsk SA i
Stowarzyszenie Lwy Północy koordynator ds. Fanklubów.
3.Bieżący kontakt z koordynatorem ds. Fanklubów będzie prowadziła Rada Fanklubów .
4.Niezależnym obserwatorem oraz organizatorem wyborów Rady Fanklubów będzie
stowarzyszenie kibiców Lechii - Lwy Północy.
5.Fankluby wybierają raz do roku swoją 5 osobową radę, która reprezentuje je w rozmowach z
klubem oraz Stowarzyszeniem.
6.Każdemu fanklubowi przysługują dwa głosy w wyborach składu Rady Fanklubów.
7.Fanklub nieobecny podczas wyborów traci swoje głosy. W przypadku, gdy siedziba fanklubu
oddalona jest od Gdańska co najmniej 200 km, możliwe jest przekazanie głosów Lwom Północy
8.Kandydatem do Rady może być, każda osoba, która jest zarejestrowana w oficjalnym
Fanklubie Lechii Gdańsk .

9. Lechia Gdańsk SA przyzna członkom zarejestrowanych Fanklubów na każdy sezon rabat
i pierwszeństwo nabycia wejściówek na mecze ligowe i pucharowe rozgrywane w Gdańsku.
Klub oferuje zróżnicowane zniżki w zależności od odległości, którą pokonują kibice oficjalnego
fanklubu. Do 30 km – 30%, między 30 a 120 km – 50%, powyżej 120 km – 70%.
Zamówienia wejściówek dokonuje koordynator Fanklubu drogą elektroniczną ,wysyłając listę z
danymi
(imię, nazwisko, pesel) koordynatorowi do sp. Fanklubów .
W przypadku meczu rozgrywanego w sobotę lub niedzielę, zamówienie należy złożyć do piątku
do godz. 12:00 natomiast w przypadku meczu rozgrywanego w piątek termin składania
zamówień upływa w czwartek o godz. 12:00
Istnieje możliwość zwrotu zamówionych biletów najpóźniej do trzech godzin przed
rozpoczęciem meczu.
10. Po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej przyznane zostaną nagrody dla poszczególnych
Fanklubów w następujących kategoriach:
* podjęte akcje i inicjatywy
* frekwencja na meczach w Gdańsku
* frekwencja na meczach wyjazdowych.
Przy ocenach w dwóch ostatnich kategoriach brany pod uwagę będzie współczynnik odległości
oraz ilości mieszkańców siedziby
danej grupy.
11. Lechia Gdańsk SA oraz Stowarzyszenie Lwy Północy dopuszczają dodatkowe wsparcie
organizacyjne, medialne i finansowe ciekawych i spektakularnych przedsięwzięć prowadzonych
przez poszczególne Fankluby przy współpracy z klubem i stowarzyszeniem.
12. Zaproszenia ze strony Fanklubów do przeprowadzenia spotkań z zawodnikami i sztabem
szkoleniowym będą realizowane w po uprzednim ustaleniu terminu tak aby nie kolidowały one
z obowiązkami piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego.
13. Każdy fanklub, pragnący wydać swoje pamiątki, zobowiązany jest do przesłania projektów
do Rady FC, która następnie przekazuje je Lwom Północy. Wydanie pamiątki uzależnione jest
od pozytywnej rekomendacji.
14.Wszystkie pamiątki fanklubowe muszą być zamawiane tylko przez Lwy Północy.
15.Każdy fanklub zobowiązuje się do przestrzegania zasad umowy, zawartej na mocy
porozumienia pomiędzy Lechią Gdańsk oraz SKLG Lwy Północy w szczególności w odniesieniu
do zapisów dotyczących Fanklubów, uznając je tym samym jako wiążące w swoim
funkcjonowaniu i działalności.
16. Każdy Fanklub musi prowadzić akcje mające na celu popularyzację i promowanie klubu
Lechia Gdańsk oraz realizujące działania na rzecz aktywizacji środowiska kibicowskiego, w tym
promowania pozytywnych wzorców kibicowania.

17. W przypadku utraty rekomendacji „Lwów Północy” oraz Rady Fanklubów dana grupa traci
status oficjalnego fanklubu.

