TOT EL QUE NECESSITES SABER SOBRE
L'ABONAMENT PER A LA NOVA TEMPORADA
Sol·licitud del carnet de l’abonament
Aquesta temporada 2022/23, els Socis del Girona FC podran escollir si desitgen el carnet de l’abonament
digital o físic. El Club facilitarà a tots ells els carnets de forma digital, i els que ho vulguin podran demanar el
seu carnet físic a través de l’Àrea de Soci del Club abans del 10 de juliol. Els Socis que ja ho van sol·licitar la
temporada 21/22 no és necessari que repeteixin aquest procediment ja que es manté guardada la seva
petició.

Les renovacions tindran un preu inferior a les noves altes
A causa de la nova sectorització de l'estadi els preus es veuen lleugerament modificats respecte a la darrera
temporada a Primera, on aquesta nova estructura no estava aplicada. Els abonats que renovin el seu
abonament tindran un preu inferior a les noves altes.

Incentius per assistència
Aquesta nova temporada, l’assistència a Montilivi tindrà més premi que mai. El Girona FC oferirà diferents
premis i experiències als abonats que assisteixin a un mínim de partits de lliga que es juguin a Montilivi
durant la temporada 22/23.

Bufanda exclusiva personalitzada
Cada Soci rebrà un regal de benvinguda com a mostra d'agraïment per donar suport al Club una nova
temporada. Un premi especial en el que s’inclourà una bufanda d’edició limitada del Girona FC
personalitzada amb el nom de cada Soci, l’himne del Girona i el nou escut del Club. Us esperem
a Montilivi amb ella posada per animar al nostre equip i lluir el vostre Orgull Gironí a Primera Divisió.

TOT EL QUE NECESSITES SABER SOBRE
L'ABONAMENT PER A LA NOVA TEMPORADA
Què inclou l’abonament?
El carnet d’abonat 22/23 dona dret d'assistència als 19 partits de LaLiga Santander que es disputin a
Montilivi. La resta de matxs jugats a l'estadi no estan inclosos. En cas de que algun d'ells sigui d'accés gratuït
per als abonats el Club informarà degudament.

Canvis de seient a Tribuna
El Club obrirà un procés en el que permetrà que l’abonat que ho desitgi, sol·liciti un canvi de seient a
Tribuna. Oferirem un total de 60 seients i aquest s'assignaran seguint uns criteris d'antinguitat que
podreu trobar amb major detall en aquest dossier.

Fraccionament del pagament
El Club ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de l'abonament d'una manera fàcil i ràpida fins a 9
mesos i sense interessos amb CaixaBank Payments&Consumer.

Nova funcionalitat: cessió de l’abonament
Si l'abonat no pot venir a Montilivi podrà cedir el seu abonament a través de l’Àrea de Soci i de l’APP del Club,
tal i com s’ha implementat en els darrers partits de la temporada 21/22.
A més, en cas que un abonat no pugui venir a l’estadi també te la possibilitat d’alliberar el seu seient. El
Club bonificarà l'alliberament del seient amb un 40% sobre el preu de l'entrada venuda.

EL CARNET FÍSIC NOMÉS SOTA DEMANDA

Des del Girona FC volem apostar per la sostenibilitat amb el medi ambient i també
volem simplificar i modernitzar tots els processos i accions de la interacció dels Socis
amb el Club. És per això que el carnet d’abonat s'oferirà un any més en format digital a
través de l’APP oficial del Club.
Tot aquell abonat que desitgi rebre el seu carnet en format físic podrà reclamar-ho a
l’Àrea de Soci del Club abans del 10 de juliol, i el rebrà amb el seu regal de benvinguda.
Aquells que ho demanin fora de termini tindrà un cost afegit de 5€.

Altres avantatges de l'abonament digital són la facilitat i la seguretat a l'hora
de cedir l'abonament a algun altre usuari de l'APP, doncs aquesta genera una entrada
única 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 problemes derivats de portar un element físic.

Tots els Abonats tenen accés a l’abonament
digital a través de l’App.

Si vols el carnet físic, sol·licita’l a l’área
de soci.

REGAL DE BENVINGUDA

El Girona FC oferirà un exclusiu regal de benvinguda a l’inici de la temporada 22-23. Cada Soci rebrà una bufanda del Girona FC d’edició limitada personalitzada amb el
seu nom i l’himne del Girona FC. Tots aquells Socis que s’hagin donat d’alta després del 28 de juny de 2022 rebran la seva bufanda sense personalitzar.

Una bufanda amb el nou escut del Girona FC. Per primera vegada en la història del Club han estat els Socis els que, mitjançant dos processos consultius, van escollir el
nou disseny de l’escut del Club. L’evolució de l’escut tenia com objectiu reforçar-ne la identitat preservant l’essència blanc-i-vermella i ressaltar la paraula Girona.

INCENTIUS PER ASSISTÈNCIA

NOVETAT

Aquesta temporada el Girona FC vol premiar els seus abonats per la seva fidelitat en els partits que es disputin a Montilivi. Tots aquells que assisteixin a un
mínim de 9 partits de lliga aquesta temporada mantindran el preu de renovació per a la temporada 2023-2024.
Amb l’objectiu de tenir la major assistència possible a l'estadi, el Club oferirà premis i experiències als seus abonats, segons el nombre de partits que
hagin vingut a Montilivi.

Premi per renovació

Premi per assistència
als primers 10 partits

Cada abonat rebrà una bufanda amb
un disseny exclusiu i personalitzat
amb el seu nom.

L’abonat que assisteixi a Montilivi als
primers 10 partits de la temporada
22/23 participarà en el sorteig de:

A més, la quota de renovació té un
preu inferior a la de les noves altes.

- 10 experiències VIP en dia de partit
a Montilivi que inclou veure el matx a
un seient VIP a Tribuna i accés a
càtering a la mitja part.
- 10 places per veure un
entrenament del primer equip i
conèixer als jugadors.
- 10 Montilivi Tour

Premi per
assistència als
primers 15 partits

Premi per assistència
a tots els partits

L’abonat que assisteixi
a Montilivi als primers 15 partits de
la temporada 22/23 participarà en
el sorteig de:

L’abonat que assisteixi a la totalitat
dels partits de lliga a Montilivi veurà
personalitzat el seu seient habitual
amb el seu nom.

- 40 places per jugar un
partit a Montilivi en format
triangular entre abonats. Es
regalarà una equipació oficial del
Girona FC a cada participant.

La cessió digital de l'abonament
també contarà com assistència per
poder gauddir d'aquesta promoció.

AMPLIACIÓ DE LA GRADERIA
DE GOL NORD

NOVETAT

Amb l'ascens a Primera Divisió, el Girona instal·larà una nova graderia supletòria al sector de Gol Nord amb
una capacitat de 2.200 seients.
Tots aquells abonats que desitgin canviar el seu seient per un d'aquesta graderia podran fer-ho dins el
termini de canvis de seient. Recordem que, en cas que en un futur aquesta graderia desaparegui, hauran de
reubicar-se en un dels seients que restin disponibles a l'Estadi.

La capacitat total de Montilivi serà de 13.500 seients aquesta temporada.

CANVI DE SEIENT A TRIBUNA

El Club obrirà un procés en el que permetrà que l’abonat que ho desitgi, sol·liciti un canvi de seient a Tribuna.
Individualment o en grup. S'oferiran un total de 60 seients.
Com serà aquest procés?

1. Sol·licitud de canvis de seients a Tribuna
El cap de grup pot canviar a diversos abonats amb el seu ID i PIN. Aquesta petició es podrà fer a través de l’Àrea
de Soci i estarà disponible fins al 10 de juliol.

2. Criteris de prioritat en les peticions
El Club aplicarà uns criteris de prioritat en les peticions rebudes basant-se en l'antiguitat mitjana dels abonats
adults (mitjana del nombre de Temporades com a Soci).
En cas de tenir la mateixa mitjana d'antiguitat entre dues sol·licituds, es prioritzarà la que tingui el número de
Soci més antic.

3. Assignació del nou seient a Tribuna
El Club contactarà per ordre de prioritat a cada sol·licitant per a gestionar, individual i telefònicament, cada
canvi. Aquestes gestions es realitzaran a partir del 18 de juliol.

PREUS DE L’ABONAMENT

CALENDARI DE RENOVACIONS
FINS AL 10 DE JULIOL

GESTIONS DE L'ABONAMENT
Si desitges modificar les teves dades bancàries, actualitzar les dades de contacte
o qualsevol altra informació del teu perfil de Soci, podràs fer-ho abans del 10 de juliol des de l'Àrea de Soci.
Si desitges sol·licitar el carnet físic de l’abonament ho pots sol·licitar sense cost durant aquest període a
l’Àrea de Soci. Fora d’aquest termini tindrà un cost de 5€.
Durant aquest període també pots sol·licitar el canvi de seient a Tribuna i gestionar el finançament de
l’abonament.
FINS AL 10 DE JULIOL

SOL·LICITUD CANVI DE SEIENT A TRIBUNA
El Club obrirà un procés en el que permetrà que l’abonat que ho desitgi, sol·liciti un canvi de seient a
Tribuna. Oferirem un total de 60 seients.
DE L’11 AL 17 DE JULIOL

GIR DELS REBUTS
El rebut de les quotes de l’abonament i el Carnet de Soci es giraran durant la setmana de l’11 al 17 de juliol
en dos càrrecs per separat. Recorda que el club t’ofereix la possibilitat de finançar el pagament amb
CaixaBank Payments&Consumer. Tingues en compte tenir fons suficients en el teu compte bancari per a
pagar l'abonament i el carnet de Soci.
DEL 18 AL 24 DE JULIOL

CANVIS DE SEIENT
Primer partit de Lliga

Si vols canviar el teu seient habitual, pots fer-ho a través de l’Àrea de Soci durant aquest període.

CALENDARI NOVES ALTES

LLISTA D'ESPERA
· Tots els aficionats que vulguin sol·licitar una alta nova com a abonats per a la temporada
2022/2023 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.
18 DE JULIOL

ALLIBERAMENT DE SEIENTS NO RENOVATS
· Els seients d'abonats que no hagin estat renovats s'alliberaran 18 de juliol
· Aquests seients seran els que s'oferiran als Socis de la llista d'espera.

A PARTIR DEL 26 JULIOL

NOVES ALTES
· Els Socis inscrits a la llista d'espera podran començar a donar-se d'alta com a abonats a partir del
26 de juliol. Entre els inscrits a la llista d’espera, l’ordre de prioritat per a escollir un seient el marcarà el
numero de Soci més baix.
CAP DE SETMANA DEL 14 D'AGOST

PRIMER PARTIT DE LLIGA

LA SOL·LICITUD DEL FINANÇAMENT DE L'ABONAMENT ES
PODRÀ FER A L'ÀREA DE SOCI FINS AL 10 DE JULIOL.

Ser del Girona és una manera diferent d’entendre el futbol. Un Club humil, proper i
que s’esforça per seguir creixent amb ambició i perseverança. Tothom pot ser part del
club fent-se Soci i a canvi gaudir d’avantatges i privilegis exclusius per als aficionats
més fidels alhora que fa més fort el projecte. Aquest any i per primer cop, el Carnet
de Soci tindrà una validesa d'una temporada regular i l'import de la quota es cobrarà
al mes de juliol.

Ser Soci del Girona FC és una condició
totalment indispensable per poder ser
Abonat del Club.

PREUS DEL CARNET DE SOCI
INFANTIL: 10€ (0 a 6 anys)
JÚNIOR: 30€ (7 a 17 anys)
ADULT: 50€ (majors de 18 anys)

MÉS FÀCIL QUE MAI
Fes les teves gestions de Soci a través
De l’App Oficial o l’Àrea de Soci

Horari d’oficines:
De dilluns a divendres de 9h a 14h i 15h a 18h
Telèfon: 972 202 977
Contacte: socis@gironafc.cat

