MEDLEMSFORDELE


FNUG-bladet 4 gange årligt
skrevet af unge med gigt til unge med gigt med faglige indlæg og forskellige
temaer. Kom gerne med forslag til redaktionen, der altid er parate til at skrive om
nye ideer.



3-5 landsdækkende weekend-kurser årligt



1 stort Landsmøde med temafest



10-12 lokale arrangementer pr. område årligt



Dækning af transportudgifter til FNUG aktiviteter
iht. gældende regler - din økonomi er ingen hindring for ikke at deltage!



Rabat på deltagerbetaling i FNUG
FNUG forsøger altid at gøre det billigt for medlemmerne af FNUG. Til nogle
arrangementer, kan det være relevant at tage pårørende med - og det er også
muligt til ikke-medlemspris.



Netværk til andre unge med gigt på Facebook
HUSK at give FNUG's side et like på Facebook. Søg: foreningenafungemedgigt.
Vi har også en lukket gruppe, hvor du også er velkommen. Din familie og/eller
venner er velkomne i gruppen: Pårørende for Unge med Gigt.



Rabat på udvalgte arrangementer fra Billetlugen
Som medlem af FNUG får du rabat på billetter hos Billetlugen. Vi kan løbende
tilbyde billige billetter til udvalgte arrangementer, hold øje med Facebook og
www.fnug.dk for de nyeste tilbud.



Rabat hos Fitness.dk
Motion er godt for unge med gigt - derfor kan medlemmer af FNUG med deres
FNUG-Blad i hånden, oprette sig som medlem af fitness.dk til en fordelagtig pris.
Find dit nærmeste center på fitness.dk. (rabatten er den samme, som kan opnås hvis du er
under 26 år/studerende)



Rabat i webshoppen hos Gigtforeningen.dk
Fra opskriftsbøger til en dildo - kig ind på Gigtforeningens Webbutik og se de
spændende ting, som FNUG's medlemmer kan købe til fordelagtige priser
www.gigtforeningen.dk/butik (Det er den billigste pris).



Billig adgangskort til MedlemsZonen.dk - opnå 10-30 % rabatter
.. på rejser, tøj, teaterbesøg, frisører og meget mere med. Som medlem af FNUG,
kan du købe adgangskortet til 50 kr. pr. år. Adgangskortet købes i Gigtforeningens
webbutik, og du modtager informationsfolder, samt kode til MedlemsZonen med
posten, når dit køb af adgangskortet er registreret. (Vær opmærksom på, at kortet
gælder for et år, og du selv skal huske at købe et nyt)

