Stöd Pingvin, gratis!
På olika sätt kan du som medlem bidra ekonomiskt till Pingvin utan att det egentligen kostar dig
någonting extra.



Ica Maxi
Ta en nyckelring på klubben som du lämnar fram i kassan när du betalar på Ica Maxi i
Trelleborg. 1% av ditt köp skänker Maxi till Pingvin RC. Din vanliga Ica bonus förblir den
samma.
Självscannar du så skannar du nyckelringen själv.
Ge gärna en nyckelring till någon du känner!



City Gross
Samla dina City Gross kvitton och lämna de i den gula lådan på klubben. 1% av ditt köp
skänker City Gross till Pingvin RC.
Be gärna släkt, vänner, grannar att samla sina kvitton åt dig!



Bingolotter/Sverigelotten
Prenumererar du på lotter? Logga in på lotternas hemsida och välj själv var ditt överskott ska
gå. Till Pingvin RC förstås ;-)
https://www.bingolotto.se/bingolotto-prenumeration/premiuminformation/
Nu säljer vi dessutom Sverigelotten på klubben!



Carspect
Besiktiga din bil på Carspect. Visa upp giltigt medlemskort eller nummer 70002943 så får du
30kr rabatt på din besiktning samtidigt erhåller Pingvin RC 30kr.



Sponsorhuset
Registrera dig på www.sponsorhuset.se och gör dina nätköp där. Just nu finns 539 butiker
som är kopplade till Sponsorhuset och som ger olika rabatter, rabatter som du och Pingvin
RC får dela på eller skänk hela summan till Pingvin RC.
Man kan även skaffa programmet "Handla smart" till sin dator, då kopplas du automatiskt
vidare till sponsorhuset när du väljer en butik som är kopplad dit.



Svenska Spel
Logga in på Svenska spel och Gräsroten, stöd kostnadsfritt Pingvin RC.
https://www.svenskaspel.se/grasroten
Du kan även göra dina spel via sponsorhuset så får Pingvin RC bonus från två håll.



Intersport
Skaffa ett kostnadsfritt bonuskonto till dig själv på Intersport och samla bonus både till dig
själv och till Pingvin RC.
https://www.intersport.se/om-intersport/club-intersport/skapa-kontoblimedlem/?name=pingvin-rugby-club






Trelleborgsenergiförsäljning AB och Förenings-el
Teckna nytt eller om ditt elavtal och välj Pingvin RC som din förmånstagare
Trelleborgsenergiförsäljning ger den valda föreningen 200 kr för varje nytt elavtal som
tecknas, eller tecknas om, och därefter 10 kr i månaden så länge elavtalet löper.
Lämna era PET-flaskor och burkar, ÄVEN UTLÄNDSKA, till oss

Och lika viktigt . . . sprid budskapet!

