Sembla que, per fi, ha arribat el moment de tornar a Montilivi. Si les circumstàncies
no canvien, el retorn del públic a l'estadi està molt a prop, doncs les autoritats
sanitàries han donat llum verda a un major aforament als partits de futbol
professional.
Estem preparats per rebre l'afició a Montilivi amb totes les mesures necessàries
per assegurar que podreu gaudir de l'espectacle de manera segura.
Donat que no es pot garantir l'assistència completa d'un abonat aquesta
temporada, el Club cobrarà una primera quota d'aproximadament el 50% del
preu i després, segons el nombre de partits als que hagi pogut assistir cada
abonat, es procedirà a la devolució o al cobrament de la part corresponent.
En els partits amb aforament reduït el públic haurà d'entrar amb una entrada
nominal per a cada partit, per tant l'ús del carnet es reduirà als partits amb
aforament complet. Tanmateix el club llança l'abonament digital per facilitar i
fer més còmode l'accés a l'estadi reduint l'impacte ambiental de les targetes
plàstiques.
Podrem tornar a vibrar junts a Montilivi!

INSCRIPCIONS PER A PARTITS AMB LIMITACIÓ D’AFORAMENT
Mentre les autoritats mantinguin les limitacions d’aforament als estadis degut a la
pandèmia de la Covid-19, els abonats hauran d’inscriure’s a cada partit per
sol·licitar una entrada a través de l’Àrea de Soci.
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.
A partir del 26 de Juliol, des de l’Àrea de Soci, els abonats podran inscriure’s als partits
de manera molt similar al procés que es va realitzar per a la Final de Play-off.
En cas que les sol·licituds superin el nombre de seients disponibles per a un partit,
s’assignaran els seients de la manera més equitativa possible per tal que els abonats
puguin assistir al màxim nombre de partits possible.
Un cop l’aforament torni al 100% de capacitat, els abonats podran accedir a l’estadi
amb l’abonament i seure al seu seient habitual.

L’INSCRIPCIÓ PARTIT A PARTIT

1

EL CAP DE GRUP
ACCEDEIX A
L'ÀREA DE SOCI I
SELECIONA UN PARTIT

2

AFEGEIX ALS ALTRES
ABONATS AMB EL SEU
PIN I ID

3

CONFIRMA LA
SOL·LICITUD

4

EL CLUB TÉ EN
COMPTE LA
SOL·LICITUD PER AL
REPARTIMENT DE
SEIENTS.

5

S’ASSIGNEN SEIENTS I
GAUDEIXEN DELS
PARTITS JUNTS

EL 93% DELS
ABONATS
RENOVEN
SENSE COST

MONTILIVI,
UN ESTADI
SEGUR

ACTUALITZACIÓ
DELS PREUS DE
L’ABONAMENT

SENSE MOURE
UN DIT

Els abonats que van triar el
mètode
de
compensació
'Descompte per l’abonament
2021/22’,
la
quota
inicial
quedarà
compensada
íntegrament i, per tant, renoven
automàticament.

L'abonament permet gaudir dels
21 partits de lliga regular en un
seient de l'estadi a un preu més
econòmic respecte al públic
general.
En
els
partits
d'aforament
reduït
alguns
abonats poden no tenir accés o
asseure's en seients diferents
però sempre a la zona del seu
abonament.

Després de dues temporades a
Segona
Divisió
amb
els
mateixos
preus,
el
Club
actualitza
el
cost
de
l'abonament.

El
mètode
de
renovació
automática
via
domiciliació
bancària permet que el procés
de renovació sigui còmode,
ràpid i segur ja que els
abonats no han de fer cap
acció per a mantenir el seu
seient.

Aquest és el mètode de
compensació per defecte, així
que aquells que no van triar-ne
cap també se’ls aplicarà. En
total, més del 93% d’abonats
s’acolliran a aquesta opció i no
rebran el càrrec de la quota
inicial al seu compte bancari.

No s'inclouen els partits de
pretemporada, Copa del Rei,
partits d'altres equips jugats
a Montilivi o possibles partits de
play-off d'ascens.

En el cas de l'increment més
gran implica un augment de
només 1€ per partit. En el cas
dels abonats adults de Gol
suposarà un increment de
menys de 0,50€ per partit.

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.

Aquesta temporada, i seguint amb l'afany per simplificar i modernitzar tots els processos i
accions de la interacció dels Socis amb el Club, el Girona FC oferirà a tots els abonats el
seu abonament en format digital.
Si bé mentre hi hagi aforament limitat als partits tots els espectadors hauran d'entrar amb
una entrada per a cada jornada, un cop l'aforament màxim estigui permès el abonament
tornarà a funcionar i serà el mitjà d'accés a Montilivi.
El Girona FC busca reduir la seva petjada ecològica i vol incentivar l'ús del carnet digital
per substituir al carnet físic per tant, aquests carnets de plàstic només s'oferiran de manera
gratuïta a aquells abonats que ho sol·licitin abans del 31 de juliol a través de l'Àrea de Soci.
Aquells que ho demanin fora de termini tindrà un cost afegit de 5€.
Altres avantatges de l'abonament digital son la facilitat i la seguretat a l'hora de cedir
l'abonament a algun altre usuari de l'APP, doncs aquesta genera un codi QR únic només per
a un partit i estalvia les molèsties i inconvenients de deixar el carnet perquè una altra persona
pugui accedir a l'estadi.
Tanmateix, facilitarà l'atenció d'incidències els dies de partit, doncs evitarà pèrdues, desgast,
robatoris, duplicats i incidències derivades de portar un element físic.

PREUS I CATEGORIES
• La quota inicial correspondrà aproximadament a un 50% de l'import total de
l'abonament de la temporada 2021/22.
• Els abonats que han triat el mètode de compensació 'Descompte per l’abonament
2021/22’, la quota inicial quedarà compensada íntegrament, per tant, renoven
automàticament.

Quota inicial
Preu total de l’abonament

• Els abonats que triïn compensar l'import proporcional com a descompte de l'abonament 2020/21, s'aplicarà la compensació a la primera quota.
• El saldo acumulat per l'alliberament de seient no podrà superar el 50% del preu total de l'abonament.

FINS AL 15 DE JULIOL

GESTIONS DE
L'ABONAMENT
Si desitges modificar les teves dades
bancàries, actualitzar les teves dades de
contacte o qualsevol altra informació del
teu perfil de Soci, podràs fer-ho abans
del 15 de juliol des de l'Àrea de Soci.
16 DE JULIOL

GIR DEL REBUT
El rebut amb la primera quota se li girarà
a tots els abonats el 16 de juliol.
Tingues en compte tenir fons suficients
en el teu compte bancari per a pagar
l'abonament.
DEL 19 AL 23 DE JULIOL

CANVIS DE SEIENT
Si desitges canviar el teu seient habitual,
pots fer-ho a través de l’Àrea de Soci
durant aquest període.
A PARTIR DEL 26 DE JULIOL

INSCRIPCIÓ A PARTITS
A partir del 26 de Juliol s’iniciarà el
procés d’inscripcions partit a partit per
accedir a l’estadi. El dia 5 d’Agost
s’assignaran les entrades per al primer
partit de Lliga.

FINS AL 25 JULIOL

LLISTA D'ESPERA
• Tots els aficionats que vulguin sol·licitar
una alta nova com a abonats per a la
temporada 2021/2022 hauran
d’inscriure’s a la llista d'espera.
• La llista d'espera és un benefici exclusiu
dels Socis del Girona FC, per la qual
cosa si encara no ho ets, el primer que
hauràs de fer és donar-te d'alta com
a Soci i després inscriure’t a la llista
d'espera.
DEL 19 AL 25 DE JULIOL

ALLIBERAMENT DE
SEIENTS NO RENOVATS
• Els seients d'abonats que no hagin

estat renovats s'alliberaran entre el 19 i
el 25 de juliol.
• Aquests seients seran els que s'oferiran
als Socis en la llista d'espera.
A PARTIR DEL 26 DE JULIOL

ALTES DE NOUS ABONATS
• Els Socis inscrits a la llista d'espera

podran començar a donar-se d'alta com
a abonats a partir del 26 de juliol per
ordre d’inscripció.
• El procés d'altes noves s’allargarà fins
que s'esgotin els seients disponibles.

BENEFICIS DEL CARNET DE SOCI
Recorda els beneficis que t'atorga ser Soci del Girona FC.
Possibilitat de ser abonat a través de la llista d'espera (només per a Socis no abonats).
Descompte del 10% en productes de marxandatge oficial a la botiga física i online del Club.
Accés als partits de Girona B, Sènior Femení i Futbol Base (subjecte a les restriccions sanitàries i
d'aforament).
Prioritat en la compra d'entrades per als partits fora de Montilivi.
Podràs participar en consultes que proposa el Club per a prendre decisions importants com, per
exemple, l'evolució del disseny de l'escut i d'altres.
Promocions i descomptes dels col·laboradors i patrocinadors exclusius per Socis del Girona FC.
Concursos, experiències i sortejos exclusius per a Socis.
Sempre informat del que passa al club gràcies a les newsletters i noticies.

Com m’inscric a un partit amb aforament reduït?
A partir del 26 de juliol pots entrar a la teva Àrea de Soci i inscriure't als partit amb els abonats del mateix
sector que vulguis que siguin els teus acompanyants en cada partit. Podràs canviar d'acompanyants en
cada partit però us assegureu que, si sou entre els escollits per assistir, tots els membres tindreu entrada
assignada.
Com s'assignen els seients en un partit d'aforament reduït?
El procediment seguirà sempre l'objectiu de repartir tots els seients disponibles de la manera més
equitativa possible perquè tots els nostres abonats puguin gaudir dels màxims partits a l'estadi.
Com es calcularà el preu del meu abonament?
El Club ha anunciat els preus màxims dels abonaments per a tota la temporada, però el preu definitiu
dependrà de quants partits puguin gaudir els abonats durant la propera temporada. Si finalment és més del
50% dels partits, el club tornarà a girar un rebut; de la mateixa forma, si el percentatge és menor al 50%
s’oferiran diverses possibilitats per compensar els partits no gaudits.
Una bona manera de calcular-ho és dividir el preu entre els 21 partits inclosos en l'abonament i multiplicarho pel nombre de partits on has pogut assistir (si se t'ha assignat un seient en un partit d'aforament reduït
o si l'aforament de l'estadi es complet es considerarà que has pogut assistir encara que després hagis
decidit no fer-ho)
En quin seient seuré mentre hagi limitació d’aforament?
La ubicació serà al mateix sector del teu abonament, però molt probablement no podràs seure al teu seient
habitual perquè l’estadi tindrà seients habilitats i no habilitats pel públic, degut a la reducció d’aforament.
A quins partits podré assistir?
Depenent del percentatge de públic que pugui assistir als partits, i de la variació que això pugui patir al
llarg de la temporada, es podran gaudir de més o menys partits. En tot cas, des del club farem tot el
possible per a què tots els abonats assisteixin al major nombre de partits possibles.
Què passa si no he escollit una compensació de la temporada passada?
Tots aquells abonats que no hagin triat cap mètode de compensació se l'ha aplicat el mètode per defecte:
‘Descompte per l’abonament 2021/22’. En aquest cas, no se’t girarà el rebut de la primera quota i el teu
abonament quedarà automàticament renovat.
Com em puc fer abonat del Girona FC?
En primer lloc, és necessari ser Soci del Girona, si encara no ho ets has de donar-te d’alta aquí. Després
has de dirigir-te a l’Àrea de Soci i buscar Llista d’espera al menú. A través d’aquesta acció podràs
inscriure’t i optar pels abonaments quan hagi disponibilitat.
Si tens més dubtes sobre els abonaments, pots enviar un correu a socis@gironafc.cat.

