
 
 

 
 

  כיצד אצפה במשחק?

• FC Unitedבורי, "גיג ליין" משחקת ב, 
 Gigg Lane, Bury, BL9 9HR. 

מ משדה " ק32ו , טר'מ ממנצ" ק9גיג ליין ממוקם במרחק של  •
 .סטר'התעופה של מנצ

 .סטר'ניתן להגיע באוטובוס או ברכבת קלה ממרכז העיר מנצ •

 .www.gmpte.comמידע נוסף ניתן למצוא באתר  •

ובימי רביעי בשעה , 15:00אנו משחקים בימי שבת בשעה  •
19:45. 

 www.fc-utd.co.ukבדקו את התכנים באתר  •
 

 .אין צורך לרכוש כרטיסים מראש
 

  :כרטיסים מחירי
 5 -) 60 גיל מעל (וותיקים סטודנטים, ט"ליש 8  - מבוגר

.ט"ליש 2 - נוער, ט"ליש  
 

 

  !היום כחבר הצטרף
 3 - 16 לגיל מתחת. לשנה ט"ליש 12 - במועדון חבר דמי •

 .ט"ליש

 עיצוב, כרטיסים מחירי בנושא להצביע יכולים וןעדמו חברי •
 .ועוד, תלבושת

 עם ונסיעות חתומות בחולצות לזכות יכולים מועדון חברי •
 .חוץ למשחקי הקבוצה

: ל"בדוא או www.fc-utd.co.uk/shop אתרב היום הצטרף •
membership@fc-utd.co.uk 

  ?FC Unitedמהו 
• FC United of Manchester הוא מועדון כדורגל המשתתף 

 . יהבאנגל) הליגה השביעית(ליג הצפונית -בפרמייר
ה חאסטר יונייטד במ'על ידי אוהדי מנצ, 2005המועד נוסד בשנת  •

 . סטר יונייטד'על השתלטות גלייזר על מנצ
 מאמינים שמועדון כדורגל צריך לפעול FC Unitedאוהדי  •

ושאיש לא צריך להרוויח , לטובת האוהדים והקהילות המקומיות
 . כספית מהצלחתו

בבעלותם המלאה של חברי , ר דמוקרטי"המועדון הוא מלכ •
 . המועדון

 . מטרת המועדון היא להיות זול ונגיש לכל •
 . אוהדי וצוות המועדון עובדים עם הקהילה המקומית, שחקני •
שיא הקהל הוא .  צופים2,000-2,500ממוצע הקהל למשחק הוא  •

6,023 . 
  .הומוריסטיתחיה ו, צבעונית, האוהדים יוצרים אווירה רועשת •

 

  ?עכשיו עד השגנו מה
 . עונות 4 ב שערים 400 מ ויותר, תארים 5, ליגה עליות 3 •
 . משלנו איצטדיון בניית למטרת ט"ליש 200,000 גייסנו •
 . קוריאה ודרום שבדיה, בגרמניה ידידות משחקי •
 בתי, כדורגל קבוצות, ספר בתי, פליטים מחנות עם קהילות קשרי •

 .ועוד, יתומים
 .שנתי למנוי" שתוכל כמה לםש "מבצע •
 

 מהן התוכניות שלנו לעתיד?

 הקהילה עבור מתקנים הכולל, משלנו יעודי כדורגל איצטדיון •
  .המקומית

 .ומלהיב חיובי כדורגל לשחק להמשיך •
 .המקומית והקהילה האוהדים לטובת להתקיים •

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

  :נוסף מידע
  promotions@fc-utd.co.uk: ל"דוא, www.fc-utd.co.uk :אתר

  FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK: כתובת
  8950 273 161(0) (44+): טלפון

 


