
CALENDARI

TARIFES ABONAMENTS

INFORMACIÓ RENOVACIONS

PREGUNTES FREQÜENTS

RENOVACIONS: Del dimecres 29 de juny a les 10:00h fins 
el divendres 01 a les 20:00h.

NOVES ALTES: A partir del dimarts 05 de juliol a les 12:00h.
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Fora de la Zona Familiar, un menor de 8 anys pagarà el mateix que un adult? Si un menor de 8 anys no està en una localitat de la Zona Familiar (bloc 1 i 18), es girarà el 
preu corresponent de l’abonament segons la zona i localitat.

I si es vol una localitat per un menor de 3 anys? Si es vol una localitat per un menor de 3 anys, es girarà el preu corresponent de l’abonament segons la zona i localitat 
(excepte a la Zona Familiar que la localitat és gratuïta).

Si no es renova durant les dates establertes, què passa? Si no es renova durant les dates establertes, s’alliberarà la localitat i es posarà a la venda.

Què significa carnet personal i transferible? El carnet és personal perquè cada carnet ha de tenir el nom i cognoms del portador, comprovats a l’entrada del pavelló;  i és 
transferible perquè els carnets es podran deixar a una altra persona, amb el procediment establert pròximament pel club.

Hi ha la possibilitat d’adquirir un carnet físic? No, seguint amb els valors sostenibles del club, tots els carnets seran digitals a la nostra APP.

Per més dubtes, contacta’ns a basquetgirona@basquetgirona.com o truca al 872 417 316 (Horari d’oficina de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h)

Si l’abonat/da no vol fer cap canvi i té l’IBAN degudament guardat a la seva àrea personal de la pàgina web, NOMÉS HAURÀ DE SIGNAR EL DOCUMENT SEPA. Aquest 
document se li farà arribar personalment. I el rebut se li girarà automàticament.

Durant el període de renovació, l’abonat/da ha de tenir en compte els avantatges i punts següents:
· Signar el Document SEPA que se li farà arribar personalment.
· La comprovació que l’IBAN estigui guardat correctament.
· La possibilitat de fraccionar el pagament de la renovació en dos venciments (10 de juliol o 10 de juliol i 01 de desembre).
 - De forma predeterminada s’atorgarà un sol venciment que s’efectuarà l’10 de juliol.
· La possibilitat de canviar la localitat actual per a d’altres.
· La comprovació que cada abonament té el nom de la persona a què li correspon.

Si algun abonat/da vol donar de baixa el seu abonament, cal que enviï un correu electrònic a basquetgirona@basquetgirona.com

EL CARNET ÉS PERSONAL I TRANSFERIBLE. (Excepte menors de 8 anys a la 
Zona Familiar (blocs 1 i 18) i menors de 3 anys sense localitat).

L’ABONAMENT INCLOU TOTS ELS PARTITS DE LA TEMPORADA 
REGULAR DE LA LLIGA ENDESA.

DOS AVANTATGES PELS MÉS MENUTS:
La creació de la Zona Familiar, que estarà ubicada als blocs 1 i 18, on els menors de 
8 anys tindran la seva localitat d’abonat/da gratuïta. Si un menor de 8 anys no està 
en una localitat de la Zona Familiar, es girarà el preu corresponent de l’abonament 
segons la zona i localitat.

Si un menor de 3 anys vol un abonament sense seient, podrà escollir aquesta 
nova modalitat de forma gratuïta.

·

·

29/06 - 31/06

CAMPANYA D’ABONAMENTS 2022-23

ABONA’T A BASQUETGIRONA.COM
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*Tarifa per a menors de 8 anys.  

MENOR DE 3 ANYS SENSE LOCALITAT

ZONA FAMILIAR

0€

120€ - 0€*


