
Legyél te is klubtag, és igényelj Geronimo Stilton klubtagsági kártyát!

Lehetőséget biztosítunk zártkörű klubrendezvényeken, 
dedikálásokon való részvételre Geronimo Stilton társaságában.

Milyen előnyökkel jár számodra a klubtagság?

A nevedre szóló klubtagsági kártyát állítunk ki.

A kártyával együtt egy Geronimo Stilton Magazint 
küldünk ajándékba.

10% kedvezménnyel vásárolhatsz az Alexandra Könyv-
áruházakban  Geronimo- és Tea Stilton-köteteket,
valamint a klubtagok számára meghatározott egyéb 
könyveket.

Lehetőséget biztosítunk zártkörű
dedikálásokon 

Hogy kicsoda Geronimo Stilton?
Hát nem ismertek? A nevem Stilton, Geronimo Stilton. Itt, Rágcsáliában,

Egér-sziget fővárosában igencsak híres vagyok ám! Akarjátok tudni, hogy miért?
Mert rengeteg mulatságos történetet írtam, amik könnyebbek, mint a friss mozzarella,

kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint az érett parmezán…
igazán bajuszemelő történetek, szavamra!

Ezúttal is fantasztikus kalandok várnak rátok, ugyanis készítettem nektek
egy igazán extraegeres angolkönyvet, sőt egy egész sorozatot, rengeteg szóval,

képpel és játékkal. Meglátjátok, milyen könnyű lesz a nyelvtanulás,
rágcsáló becsületszavamra mondom!

at school - AZ ISKOLÁBAN

Ebből a könyvből megtanulhatjátok azoknak a tárgyaknak a nevét,
melyeket az iskolában használtok, és megismerhetitek Benjamin és Pandora

tantermét. Osztályvigyázz Otília tanító néni pedig megtanítja nektek
az angol ábécét! Jó szórakozást!

www.alexandra.hu
info@alexandra.hu

info.konyvnagyker.hu
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JELENTKEZÉSI LAP – GERONIMO KLUB
Szüleid segítségével töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!

Név:

Cím: 

Születési 
dátum: Tel.:

E-mail:

Szülő (gondviselő) neve:

Igen, szeretnék belépni a Geronimo Klubba, és igényt tartok 
a Geronimo klubtagsági kártyára.

Dátum: Aláírás:

Szülő aláírása:

Központi elérhetőségeink:
Geronimo Klub

7630 Pécs, Üszögi kiserdő u. 1.
telefon: (72) 777-100, fax: (72) 777-111
e-mail: geronimo@alexandra.hu

Adatok kezelése és védelme
A Geronimo klubtagsági kártya tulajdonosai hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rainbow Üzletlánc 
K� . a regisztráció során megadott adataikat adatbázisába felvegye, és feldolgozza, vagy alválla-
lkozóval feldolgoztassa, és a jövőben termékeivel, akcióival kapcsolatos információkat juttasson 
el számukra. 
A résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, de egyben a regisztráció fel-
tétele is. Az adatokat a Geronimo Klub üzemeltetője vagy alvállalkozója bizalmasan kezeli, azt 
harmadik félnek nem adja ki. A fenti együttműködés a Rainbow Üzletlánc K� .-nek írásbeli, postai 
úton vagy e-mailben elküldött nyilatkozattal bármikor megszüntethető. Adatkezelés nyilvántar-
tási száma: NAIH-74815/2014.

A kitöltött kártyaigénylő lapot bármelyik Alexandra 
Könyváruházban leadhatod, vagy postán is 
elküldheted a Geronimo Klub, 76 0 Pécs,  
Üszögi kiserdő u. 1. címre. A kártyát 
adatfeldolgozás után postán küldjük el.
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