
 
 

 
 

Co to jest FC United?  

� FC United of Manchester to klub piłkarski, grający w  Northern 

Premier League (7 liga) w Anglii 

� Klub został założony w 2005 roku przez kibiców Manchester United 

w proteście przeciw przejęciu MUFC przez amerykańskiego 

businessmana Malcolma Glazera 

� Kibice FC United wierzą, że klub piłkarski może być finansowany ze 

składek swoich członków oraz lokalnych społeczności i nikt inny nie 

powinien czerpać zysków z jego sukcesów  

� Klub jest demokratycznie zarządzaną organizacją typu non-profit,  

a jego właścicielami są członkowie Klubu Kibica 

� FC United chce być dostępne dla wszystkich, od piłkarzy, przez 

personel, kibiców, aż do lokalnej społeczności 

� Średnia frekwencja waha się pomiędzy 2000, a 2500 kibiców. 

Rekord frekwencji wynosi: 6.023 

� Fani zawsze tworzą doskonałą, pełną pasji, kolorów, śpiewu, a 

nawet humoru atmosferę rodzinnego święta futbolu 

Co osi ągnęliśmy dotychczas?  

� 3 awanse, 5 pucharów oraz ponad 400 goli w 4 dotychczas 

rozegranych sezonach  

� Zebraliśmy ponad £200.000,00 [~940.000,00 zł] na budowę 

własnego stadionu 

� Rozegraliśmy mecze towarzyskie w Niemczech, Szwecji oraz Korei 

Południowej 

� Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniami uchodźców, 

szkołami, klubami piłkarskimi, domami dziecka itp. 

� Stworzyliśmy akcję dla mniej zamożnych: „Zapłać za karnet tyle, ile 

możesz!” 

Jakie s ą nasze plany na przyszło ść? 

� Budowa naszego własnego stadionu wraz z zapleczem dla  

społeczności lokalnej 

� Kontynuacja cieszącej oko oraz dającej zakładane efekty gry 

� Zwiększenie ilości członków Klubu Kibica oraz zaproszenie do 

współpracy szerszego grona społeczności lokalnej 

Co zrobi ć, by trafi ć na nasz mecz?  

� FC United gra na stadionie Gigg Lane w  Bury, BL9 9HR 

� Gigg Lane oddalone jest o 9 mil od Manchesteru i 20 mil od lotniska 

� Możesz dojechać tramwajem lub autobusem z centrum  

Manchesteru 

� Aby uzyskać więcej informacji o dojeździe odwiedź stronę: 

www.gmpte.com  

� Swoje mecze rozgrywamy w Soboty o 15.00 oraz w Środy o 19.45 

� Terminarz możesz sprawdzić na stronie Klubu: www.fc-utd.co.uk 

Nie musisz kupowa ć biletu w przedsprzeda ży!  
 

Obowi ązujące ceny biletów  

£8 [35 zł] – dorośli     £2 [10 zł] – młodzież do lat 18 
£5 [23 zł] – studenci oraz osoby powyżej 60 roku życia 

 

Dołącz do FC United ju ż dziś! 

� Członkostwo w Klubie Kibica kosztuje  £12 [~50 zł] rocznie (£3 [~15 

zł] dla młodzieży poniżej 16 roku życia) 

� Członkowie Klubu Kibica mogą brać udział w głosowaniach nt. 

wysokości cen biletów, wzorów strojów itp. 

� Członkowie Klubu Kibica mogą wygrać m.in. podpisaną przez 

piłkarzy koszulkę meczową lub wyjazd na mecz na koszt Klubu 

Wykup członkostwo: www.fc-utd.co.uk/shop 
lub pisz: membership@fc-utd.co.uk  

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Potrzebujesz więcej informacji? 

Oficjalna strona Klubu: www.fc-utd.co.uk   e-mail: promotions@fc-utd.co.uk 
Informacje w języku polskim: redakcja@fc-utd.pl 
 

Adres do korespondencji : FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK 

Telefon: (+44) (0)161 273 8950 

 


