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mo¿esz zostaæ udzia³owcem klubu 
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WYSTARCZY:
- wype³niæ deklaracjê dostêpn¹ przed i po meczach
  Górnika lub na stronie www.sociosgornik.org
- wype³nion¹ deklaracjê oddaæ osobom zapisuj¹cym
  lub odes³aæ na adres: 41-800 Zabrze, ul Wolnoœci 140/8
Bycie cz³onkiem SOCIOS wi¹¿e siê z koniecznoœci¹
op³acania sk³adek. Informacjê o wysokoœci sk³adek 

znajdziesz na naszej stronie.
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WIÊCEJ O NAS:
- www.sociosgornik.org
- www.facebook.com/sociosgornik
- www.twitter.com/sociosgornik

NASZE CELE:

RAZEM DLA GÓRNIKA

MO¯ESZ NAS WESPRZEÆ
TAK¯E PRZEZ:

NASZE CELE:
    My kibice powo³aliœmy Stowarzyszenie “Socios Górnik”,
którego celem jest zbieranie pieniêdzy na potrzeby klubu
bêd¹cego w trudnej sytuacji finansowej.            
   W obecnej sytuacji kibice Górnika Zabrze musz¹ siê 
zjednoczyæ i zebraæ pieni¹dze, które w pierwszej kolejnoœci 
pozwol¹ zdobyæ licencjê na najbli¿szy sezon, a w dalszej 
czêœci pozwol¹ powoli przywróciæ nale¿yte miejsce na 
pi³karskiej mapie Polski.
    Wierzymy, ¿e kibice stan¹ na wysokoœci zadania 
i wspólnie przywróc¹ dawny blask Górnikowi.
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- wp³atê na konto: 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644
             TYTU£EM: Socios Górnik 
                                wp³ata jednorazowa    
- informuj¹c o naszej inicjatywie znajomych

- wp³atê na konto: 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644
             TYTU£EM: Socios Górnik 
                                wp³ata jednorazowa    
- informuj¹c o naszej inicjatywie znajomych

- wp³atê na konto: 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644
             TYTU£EM: Socios Górnik 
                                wp³ata jednorazowa    
- informuj¹c o naszej inicjatywie znajomych

- wp³atê na konto: 41 1050 1298 1000 0090 3047 1644
             TYTU£EM: Socios Górnik 
                                wp³ata jednorazowa    
- informuj¹c o naszej inicjatywie znajomych

    My kibice powo³aliœmy Stowarzyszenie “Socios Górnik”,
którego celem jest zbieranie pieniêdzy na potrzeby klubu
bêd¹cego w trudnej sytuacji finansowej.            
   W obecnej sytuacji kibice Górnika Zabrze musz¹ siê 
zjednoczyæ i zebraæ pieni¹dze, które w pierwszej kolejnoœci 
pozwol¹ zdobyæ licencjê na najbli¿szy sezon, a w dalszej 
czêœci pozwol¹ powoli przywróciæ nale¿yte miejsce na 
pi³karskiej mapie Polski.
    Wierzymy, ¿e kibice stan¹ na wysokoœci zadania 
i wspólnie przywróc¹ dawny blask Górnikowi.

    My kibice powo³aliœmy Stowarzyszenie “Socios Górnik”,
którego celem jest zbieranie pieniêdzy na potrzeby klubu
bêd¹cego w trudnej sytuacji finansowej.            
   W obecnej sytuacji kibice Górnika Zabrze musz¹ siê 
zjednoczyæ i zebraæ pieni¹dze, które w pierwszej kolejnoœci 
pozwol¹ zdobyæ licencjê na najbli¿szy sezon, a w dalszej 
czêœci pozwol¹ powoli przywróciæ nale¿yte miejsce na 
pi³karskiej mapie Polski.
    Wierzymy, ¿e kibice stan¹ na wysokoœci zadania 
i wspólnie przywróc¹ dawny blask Górnikowi.

    My kibice powo³aliœmy Stowarzyszenie “Socios Górnik”,
którego celem jest zbieranie pieniêdzy na potrzeby klubu
bêd¹cego w trudnej sytuacji finansowej.            
   W obecnej sytuacji kibice Górnika Zabrze musz¹ siê 
zjednoczyæ i zebraæ pieni¹dze, które w pierwszej kolejnoœci 
pozwol¹ zdobyæ licencjê na najbli¿szy sezon, a w dalszej 
czêœci pozwol¹ powoli przywróciæ nale¿yte miejsce na 
pi³karskiej mapie Polski.
    Wierzymy, ¿e kibice stan¹ na wysokoœci zadania 
i wspólnie przywróc¹ dawny blask Górnikowi.


	Strona 1
	Strona 2

