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KÜPI KARTO

S tribun na terase! Povezali smo celotno Pomurje in vzpostavili 50 »ČARNO-BEJLIH
OŠTARIJ«, ki bodo ob praznih tribunah napolnile svoje terase. V prodaji spominske
zbirateljske vstopnice za prvo domačo tekmo brez gledalcev, ki bo rušila rekorde.
Küpi karto in dokaži nogometašem, da si za njimi tudi, če te ni na tribuni. Zberi
Muraše in osvoji nagrade!

Članska ekipa

četrtek, 28. maj 2020, 11.58

Nogomet se vrača in z njim navijaško vznemirjenje! Poslanstvo nogometa je
zbiranje in druženje ljudi, a zaenkrat to še ne bo možno na tribunah. Kljub temu
navijači Mure igralcem dokazujejo, da tudi v teh časih niso sami. Navijači širom
Pomurja se bodo ob tekmah Mure, skladno z vsemi veljavnimi omejitvami, zbrali na
terasah 50 »ČARNO-BEJLIH OŠTARIJ«. 

ZBIRATELJSKE VSTOPNICE

V 50 ČARNO-BEJLIH OŠTARIJAH in na spletu so v prodaji zbirateljske vstopnice MI
SMO MURA za prvo domačo tekmo brez gledalcev, ki bo 13. junija ob 20. uri proti
Tabor Sežani. V kolekciji 33 različnih vstopnic za tekmo brez gledalcev, ki bo rušila
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rekorde, so vsi članski igralci in trenerji Mure ter 12. igralec – Black Gringos. A
pozor, vsaka vstopnica je unikatna, opremljena s svojo številko, ki dokazuje kakšno
število čarno-bejlih duš stoji za našimi nogometaši.

Küpi spominsko vstopnico za tekmo brez gledalcev, ki bo za vedno služila kot
spominek na tekmo, ko razmere niso dovoljevale obiska Fazanerije. 

ZBIRAJ MURAŠE IN OSVOJI NAGRADE

Atraktivne vstopnice služijo kot zbirateljski spominek, hkrati pa ponujajo izjemno
priložnost. Ob nakupu vstopnice ne boste vedeli, katerega Muraša boste dobili.
Zato jih lahko zbirate in med seboj po želji menjujete.
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Najbolj zvesti zbiratelji bodo nagrajeni!

Vsak, ki bo v svoji kolekciji zbral 11 vstopnic MI SMO MURA, bo z njimi v klubski
trgovini na stadionu Fazanerija prejel klubsko polo majico in posebno zahvalo.
Junaki, ki bodo zbrali prav vseh 33 različnih zbirateljskih vstopnic, prejmejo
originalni članski dres s podpisi vseh igralcev in trenerjev ter posebno plaketo
predsednika kluba.
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#mismomura #stribunnaterase #küpikarto #čarnobejli
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