
COM SINCRONITZAR EL TEU 
CARNET DE SOCI A L’APP?

PAS 1
Descarrega’t l’APP. 
Cerca “Bàsquet Girona” al 
buscador d’App Store i Play Store.

PAS 2
Un cop descarregada l’APP, clica 
el logotip per accedir-hi.

PAS 3
Vés al logotip del carnet, a la part 
de dalt a la dreta.

PAS 4
Clica a “Registrar-me”. 
Aquest pas és OBLIGATORI per 
sincronitzar el carnet de soci.

COM SINCRONITZAR EL TEU 
CARNET DE SOCI A L’APP?



PAS 5
Registra el teu compte amb les 
teves dades personals.

PAS 6
Emplena tots els camps. Activa 
l’opció d’acceptar la política de 
privacitat. Clica a “Crear”.

PAS 7
El teu compte ja està creat! Clica 
a “Acceptar”.

PAS 8
Et demanaran el DNI per fer efectiva la 
sincronització amb el teu carnet de soci. 
Introdueix-lo i clica a “Enllaçar”.



PAS 9
Introdueix el codi que has rebut en el 
correu electrònic que has facilitat en el 
moment de registrar-te i clica a “Vincular”.

PAS 10
Ja tens el teu carnet de soci! 
*Veuràs que tens el carnet temporal (Covid-19) amb els 
seients temporals i el codi QR per escanejar a l’entrada i el 
teu carnet Temporada 2020-2021 on tens els teus seients 
habituals.

COM VINCULAR UN ALTRE 
CARNET AL TEU COMPTE?

Una vegada tens el teu carnet i desitges vincular-ne 
algun més al teu compte, llisca el/els carnets cap a 
l’esquerra i, a la dreta de tot, trobaràs l’opció per 
vincular un altra carnet. Cal que introdueixis el DNI del 
soci que vulguis vincular.

*En cas que el carnet de soci que vulguis vincular no 
tingui DNI, posa’t en contacte amb el club:

Truca al 972 28 29 04
Envia un correu a socis@basquetgirona.com
Visita les oficines de 9:00 h a 13:00 h



COM ACCEDIR AL MEU 
CARNET?

Una vegada dins l’app, pots accedir al teu carnet de 
tres maneres:

- Clicant l’icona de dalt a la dreta.
- Des de la pantalla d’inici.
- Lliscant cap a la dreta.

Caldrà que acceptis sempre el document de responsa-
bilitat que et sortirà en pantalla.

Si tens algun dubte:

Truca al 972 28 29 04
Envia un correu a socis@basquetgirona.com
Visita les oficines de 9:00 h a 13:00 h

www.basquetgirona.com


