
KOM TIL FODBOLD I RIGHT TO DREAM PARK
Kære beboer

Nu ruller bolden i Alka Superligaen igen. 

I den anledning vil FC Nordsjælland gerne invitere dig til fodbold i Right to Dream Park.

I inviteres til følgende kamp:

FC Nordsjælland - Esbjerg fB
søndag den 25. september kl. 20:00

Vi ønsker endnu en gang at give jer en unik oplevelse på Danmarks Bedste Familiestadion, hvor underholdningen altid er i 
top, med masser af mål og sjove aktiviteter før kampen.

FCN Fun Zone
I vores Fun Zone foran stadion er der masser af aktiviteter for alle aldre.
Du kan vinde en fodboldrejse med DHL til Bayern München, udfordre andre fans på vores panna bane og deltage i Faxe 
Kondi skydekonkurrence, ydermere konkurrere imod andre på vores bocciabane.
Der er også mulighed for at købe både mad og drikke i FCN Fanbar inden kampen.

FCN Halftime Shootout
I pausen kan en fan vinde flere af følgende: Gavekort på kr. 500,- til FCN Coins, et gavekort på kr. 1.500,- til den nye restau-
rant BITE eller en hovedpræmie på kr. 25.000 kroner,- Ved at ramme et af hullerne på shootout-væggen.

Som beboer har du mulighed for at hente 4 billetter til hver kamp.
Hvis du synes det lyder som noget for dig, kan du skrive en e-mail til DGJ@FCN.DK og få tilsendt link og kode til at afhente 
billetter.

Sidste chance for at reservere billetter:  Fredag den 23 september kl. 12.00

 FCN shoppen har altid gode tilbud på kampdage, så kig ind forbi og se om du kan finde noget som du gerne vil købe.

FCN shoppen: Åbner 2 timer inden kampstart.
FUN zone: Åbner senest 1½ time inden kampstart.
Portene til stadion: Åbner 1 time inden kampstart.

Vi håber på at se så mange som muligt til kampen, så vi sammen kan få en god oplevelse og støtte spillerne inde på banen.

#VIERFCNORDSJÆLLAND


