UN FORMAT DE PAGAMENT ADAPTAT
A LA SITUACIÓ ACTUAL
El club és sensible amb el delicat moment econòmic, social i sanitari que estem
vivint. Per això, plantegem una sèrie de mesures que permetin fer molt més
accessible l’abonament des del punt de vista econòmic.
En primer lloc, donat que es preveu iniciar la temporada 2020/21 a porta tancada o amb una limitació
d’aforament, el club no cobrarà l’import complet de l’abonament. En el seu lloc, es girarà una
quota inicial que correspon al 50% del preu de l’abonament i que servirà per assegurar el seient
durant la propera temporada.
Aquest 50% correspon al percentatge de partits que el club preveu que l’abonat podrà gaudir durant la
temporada 2020/21. Si durant el desenvolupament de la temporada s’amplia el límit de l’aforament
i, per tant, l’abonat pot accedir a més del 50% dels partits, el club realitzaria un segon cobrament
amb la part proporcional del romanent de la temporada.
De la mateixa manera, si no s’arriba a aquest 50%, el club compensaria als seguidors amb l’import
corresponent, com ho ha fet aquesta temporada.

CONGELEM
ELS PREUS DE
L’ABONAMENT

MONTILIVI, UN
ESTADI SEGUR

L'escenari de preus de la
temporada s'ha construït
mantenint
les
mateixes
xifres que les dues últimes
campanyes.

El club treballa, juntament
amb LaLiga i les autoritats
sanitàries, perquè Montilivi
sigui un estadi segur i que
els nostres seguidors no
s'exposin a riscos durant els
partits jugats a l'estadi.

D'aquesta manera, reforcem
la nostra intenció de ser
sensibles amb el moment que
travessa la nostra afició.

Mentre les mesures incloguin
la limitació de l'aforament el
Club distrbuirà els seients
disponibles entre els abonats
de manera equitativa.

GAUDEIX AMB
ELS TEUS
El club ha proposat un procés
d’agrupació que permetrà
als abonats gaudir dels
partits juntament amb les
persones amb les que ho fa
habitualment y de la manera
més equitativa possible a
través
d’un
procés
d’agrupació i assignació de
seients.

ABONAMENTS 2020/21

SENSE MOURE
UN DIT
Estant tots els abonats en el
mètode de renovació automática
via domiciliació bancària, el
procés de renovació és còmode.
ràpid i segur ja que els abonats
no han de fer cap acció.
En el cas de voler fer qualsevol
modificació es pot fer durant les
24h del dia i qualsevol dia de la
setmana a través de l’Àrea de
Soci.

AGRUPACIONS: GAUDEIX AMB LA TEVA FAMILIA
BLANC-I-VERMELLA
Preveient un escenari de capacitat reduïda, el club ha dissenyat un procés a través del qual
els abonats del Girona FC podran gaudir dels partits juntament amb els seus
acompanyants habituals. Els primer pas és agrupar-se a través de l’Àrea de Soci de forma
que sapiguem amb qui desitgen venir, d'aquesta manera intentarem que gaudeixin dels
partits amb els seus acompanyants habituals.
Las agrupacions hauran de ser d'abonats del mateix sector. Durant aquest període d'aforament limitat,
els abonats no podran asseure's en els seus seients habituals. Però se'ls ubicarà al mateix sector del seu
abonament juntament amb els seus acompanyants. Als abonats que no formin part de cap agrupació, se'ls
assignarà un seient individual.
Aquestes agrupacions només serviran en un escenari d'aforament limitat i estaran sempre subjectes
al protocol de seguretat sanitària que s'implantarà des de LaLiga i el CSD. Un cop l'aforament torni al
100% de capacitat tots els abonats tornaran al seu seient habitual.
Per a poder realitzar el procés, un abonat actuarà com a líder de l'agrupació i haurà d'accedir a l'Àrea de
Soci i introduir l'ID i el PIN de tots els integrants del seu grup. Aquest procediment estarà obert a partir
del dilluns 17 d'agost.

AGRUPACIÓ PAS A PAS

1
EL LÍDER ACCEDEIX A
L'ÀREA DE SOCIS

2

3

4

5

AFEGEIX ALS ALTRES
INTEGRANTS AMB EL
SEU PIN I ID

CONFIRMA
L'AGRUPACIÓ

EL CLUB TÉ EN
COMPTE L'AGRUPACIÓ
PER AL REPARTIMENT
DE SEIENTS.

GAUDEIXEN DELS
PARTITS JUNTS

DISTRIBUCIÓ EQUITATIVA DELS SEIENTS DISPONIBLES
Per garantir el repartiment més equitatiu possible dels seients disponibles, el club
dissenyarà un procediment en el qual tots els abonats, a partir de les agrupacions fetes,
seran assignats als diferents partits en que es permeti l'entrada del públic a Montilivi.
Quan això sigui possible s'explicarà el procediment, que seguirà sempre l'objectiu que el repartiment
de tots els seients disponibles sigui el més equitatiu perquè tots els nostres abonats puguin gaudir dels
màxims partits possibles.
Aquest procediment tindrà efecte fins que les autoritats permetin utilitzar el 100% de l’aforament de
l'estadi, en aquest moment, els abonats podran tornar a gaudir dels seus seients sense cap tipus de
restricció.

PREUS DEL ABONAMENT
El club congelarà els preus de les últimes dues temporades, tant a
l'escenari d'ascens o el de Segona Divisió.
La primera quota correspondrà a un 50% de l'import total de
l'abonament de la temporada 2020/21.

Quota inicial
Preu total de l’abonament

•
•
•
•

Infantil és de 0 a 6 anys, Junior de 7 a 17, Adult de 18 a 64 i Sènior per a majors de 65 anys.
Totes les promocions generades a partir de la temporada 2019/20 s'aplicaran de forma proporcional al cobrament de l'abonament 2020/21. Per exemple, la promoció d'assistència de la
temporada 2019/20, en la primera quota corresponent al 50% del preu de l'abonament, s'aplica per tant el 50% del descompte als que hagin complert les condicions de la promoció.
Els abonats que triïn compensar l'import proporcional com descompte de l'abonament 2020/21, s'aplicarà tota la compensació a la primera quota.
El saldo acumulat per la lliberació de seient no podrà superar el 50% de l'import total de l'abonament.

FINS AL 2 D’AGOST

TRIA LA TEVA COMPENSACIÓ
online.gironafc.cat
• Podràs triar l'opció que tu prefereixis per a compensar
els partits de la temporada 2019/20 que no has pogut
gaudir, tens temps fins al 2 d'agost. Tria la teva
compensació a través de l’Àrea de Soci.
FINS AL 5 D’AGOST

¿TENS CAP MODIFICACIÓ?
•

Si vols modificar les teves dades bancàries, actualitzar
les vostres dades de contacte o qualsevol altra
informació del teu perfil de Soci, podràs fer-ho abans
del 5 d'agost a través de l’Àrea de Soci.

DURANTE EL MES D’AGOST

GIR DEL REBUT

• Es girarà el rebut de la cuota inicial a tots els abonats
durant el mes d’agost. La data definitiva será 5 dies
hàbils després de l’últim partit que disputi el primer
equip.
17 AL 27 D’AGOST

AGRUPA’T AMB ELS TEUS
•

Per poder gaudir de la temporada 2020/21 al costat
dels teus, et recomanem agrupar-te. Aquest procés ho
podràs fer des del 17 i fins al 27 d'agost.

•

En cas que no t'agrupis, no et preocupis perquè també
seràs assignat, en aquest cas però, en un seient
individual.

A PARTIR DEL 28 D'AGOST

ASSIGNACIÓ DE SEIENTS
•

A partir del 28 d'agost s'anunciarà el procediment per
a l'assignació dels seients durant els partits
d'aforament limitat.

•

Es tindran en compte les agrupacions, s'assignaran els
seients de la manera més equitativa possible i es
comunicarà als abonats.

Del 21 de juliol al 9 d'agost.

LLISTA D'ESPERA
•

Tots els seguidors que vulguin sol·licitar una alta nova
com abonats per a la temporada 2020/2021 s’hauran
d’inscriure a la llista d'espera.

•

La llista d'espera és un benefici exclusiu dels Socis del
Girona FC. Si encara no ets Soci, el primer que hauràs
de fer és donar-te d'alta i després inscriure’t a la
llista d’espera a través de l’Àrea de Soci.

•

Si encara no ets Soci del Girona FC, fes-te Soci per a
optar a un abonament i gaudir dels molts avantatges
del Carnet de Soci! gironafc.cat/socis.

•

El club té previst iniciar la temporada 2020/2021 amb
la mateixa capacitat que ha tingut Montilivi durant la
temporada 2019/2020: 11.200 seients.

De l’10 d’agost al 16 d’agost

ALLIBERAMENT DE
SEIENTS NO RENOVATS
•

Els seients d'abonats que no hagin estat renovats
s'alliberaran a partir del 10 d'agost.

•

Aquests seients seran els que s'oferiran als Socis
inscrits a la llista d'espera.

A partir de l’17 d'agost.

ALTES DE NOUS ABONATS
•

Els socis inscrits a la llista d'espera podran començar a
donar-se d'alta com a abonats a partir de l’17 d'agost,
segons la disponibilitat.

•

El procés d'altes noves s'estendrà fins que s'esgotin els
seients disponibles.

PREGUNTES FREQÜENTS
•
Per a què serveixen les agrupacions?
Amb les agrupacions volem que ens diguis amb qui vens habitualment a Montilivi perquè
nosaltres puguem organitzar-ho i pugueu seguir venint junts a gaudir del Girona FC tot i les
restriccions d'aforament que es preveuen.
•
Com es calcularà el preu del meu abonament?
Hem fet públic el preu màxim de l'abonament de temporada, però el preu real el sabrem
quan acabi la propera temporada i coneguem quants partits s'hagin pogut gaudir amb públic.
Si és més del 50% cobrat en el primer pagament es girarà un rebut i si es menor, se us
oferiran diverses possibilitats per compensar aquest fet.
•
A quin seient m’asseuré mentre hi hagi limitació de l’aforament?
La ubicació serà al mateix sector de l'abonament, però probablement no t'asseuràs al teu
seient habitual perquè l'estadi tindrà seients habilitats i no habilitats per al públic en motiu
de la reducció d'aforament.
•
A quins partits podré assistir?
Depenent del percentatge de públic que pugui assistir als partits (i de si aquest varia) es
podran gaudir de més o menys partits. En tot cas, des del Club farem el possible perquè
assistiu al màxim nombre de partits possible.
•
Com s’aplicarà el descompte per assistència?
En el primer cobrament del 50% s'aplicarà el 50% dels descomptes per assistència. Així doncs,
si l'equip aconsegueix l'ascens, es cobrarà la meitat del preu de l'abonament de la propera
temporada amb la meitat del descompte d'assistència ja deduït. Els descomptes provinents
de la compensació o del saldo acumulat per l’alliberació de seients, es deduirà l’import
íntegre a la quota inicial.

•
Com puc demanar la compensació de l’abonament 19/20?
Totes les gestions es poden fer des de l'Àrea de Soci , entre elles, la compensació de
l'abonament 19/20.
•
Com m’inscric a la llista d’espera?
En primer lloc cal ser Soci (si no ho ets dona’t d’alta). Després dirigeix-te a l'Àrea de Soci i
busca "Llista d'espera" al menú. A través d'aquesta aplicació et podràs inscriure per a ser
abonat quan hi hagi disponibilitat.

