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I. MONTILIVI, INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA VIDEOVIGILADA
El Girona FC, SAD informa que les seves instal·lacions esportives són una zona videovigilada.
El Girona FC informa que la seva imatge pot ser gravada pels següents motius:
1. Per a la seva identificació, control i seguretat.
2. Per a la seva utilització com a possible imatge de l'esdeveniment concret i difusió del
mateix amb fins informatius, professionals del sector esportiu i promocionals del Girona
FC o dels seus col·laboradors a través de les xarxes socials.
3. Per a mitjans de comunicació (TV i premsa).
Aquest tractament així com l'ús de l'entrada està subjecte a la normativa legal vigent.

II. PARTITS DISPUTATS COM A LOCAL
Cada espectador haurà de portar l’abonament de temporada / entrada, vàlid/a només per a una
persona i per la localitat ressenyada en el mateix, havent de respectar en tot moment les normes
establertes a continuació:
1) Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.
2) No utilitzar de manera inadequada les instal·lacions o serveis del Club.
3) Col·laborar amb els treballadors del Club, voluntaris i personal de seguretat, en especial en
el que atén a l'accés al recinte esportiu i als seus corresponents controls.
4) Ocupar la localitat assignada. No obstaculitzar passadissos, sortides i llocs considerats de
pas o necessaris per a una eventual evacuació.
5) No causar danys ni deteriorar les instal·lacions o mobiliari del Club.
6) Guardar el degut respecte i consideració als treballadors i col·laboradors del Club.
7) Obeir i respectar en tot moment les normes de seguretat difoses pel Club, i si procedeix,
també les normes de seguretat indicades per la Policia, servei de Bombers, i/o qualsevol
Servei Extern d' Emergències.
8) Seguir totes les advertències, prohibicions, etc. indicades en totes les senyals de seguretat
que es troben en les Instal·lacions del Club, inclòs el Pàrquing.
9) En cas d'emergència, sempre seguir les indicacions dels Equips d'emergències.
10) No obstruir cap via o Sortida d'Emergència que es troba en les instal·lacions del Club.
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11) Es prohibeix accedir a les instal·lacions en estat d'embriaguesa o en possessió de tot
objecte que pugui ser utilitzat com a arma o pugui suposar un risc per a la seguretat.
Tampoc poden introduir substàncies inflamables, articles de pirotècnia o bengales de
qualsevol tipus ni begudes alcohòliques, narcòtics o estimulants.
12) L'entrada al recinte amb animals
13) El consum d'aliments amb closca.
14) Queda prohibit, pujar a qualsevol zona estructural de les instal·lacions, ja sigui murs,
tanques, estructures d'il·luminació, plataformes, etc.

III. MATERIAL D'ANIMACIÓ
En compliment del que estableix la Circular 20 de la LFP de la Temporada 2014/2015, a l’Estadi
Montilivi només es permetrà material d'animació a les penyes que tinguin la consideració de
Penyes Oficials del Girona FC.

IV. PARTITS DISPUTATS COM A VISITANT
El Club així mateix posa en coneixement les normes d'obligat compliment per garantir la vostra
seguretat i la bona imatge del Club, en els desplaçaments efectuats pels seus socis, abonats,
simpatitzants i aficionats en general:
1) Respectar, en tot moment, les indicacions dels organitzadors i/o voluntaris del Girona FC,
SAD.
2) Respectar el pla de viatge, en especial pel que fa als seus horaris.
3) Respectar els seients assignats, fent un bon ús del mitjà de transport.
4) Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i
la intolerància en espectacles esportius.
5) Comportar-se, en tot moment, de forma adequada tant a nivell col·lectiu com a nivell
individual, guardant el degut respecte i consideració als aficionats rivals, treballadors i
col·laboradors del Club local.
6) Respectar les normes de seguretat difoses pel Club local així com les normes de seguretat
indicades pel seu coordinador de seguretat.
7) Fer un bon ús de les instal·lacions o serveis del Club local, ocupant la localitat assignada,
no obstaculitzant passadissos, sortides i llocs considerats de pas necessaris per a una
eventual evacuació.
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8) Els pares o responsables dels menors d'edat vetllaran per la seva seguretat prenent les
precaucions necessàries per evitar crear situacions de perill o danys per ells o per a terceres
persones.

V. SANCIONS
Totes les infraccions i sancions previstes per a l’incompliment de les normes específiques de
comportament es troben recopilades al Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC.
Aquesta normativa recollida en el Títol VI “Infraccions i sancions”, també serà d’aplicació, per
analogia, als simpatitzants i públic en general que assisteixin a l’Estadi, en tot allò que els pugui ser
d’aplicació als socis i abonats.

VI. NORMATIVA APLICABLE
•

Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC.

•

Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport.

•

Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la Intolerància en
l’Esport.

•

Real Decret 203/2010, de 26 de febrer pel que s’aprova el Reglament de prevenció de la
Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport.
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