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MESURES DE SEGURETAT I ACCESOS A
L’ESTADI PEL PARTIT AMB
L’HOSPITALET.
IMPORTANT: Aquesta temporada, per motius de seguretat i prevenció de la
crisi de la COVID-19, per accedir a l’Estadi NO hi haurà disponibles entrades
impreses en paper , sinó que NOMÉS s’hi podrà accedir amb el

carnet de soci o abonat de pagament.
ENTRADA
Per accedir a l’Estadi Municipal, és OBLIGATORI portar aquests 3 documents
i que COINCIDEIXIN AMB LA PERSONA ASSISTENT (documents
personals i intransferibles):
1) Carnet físic de soci o d’abonat de pagament de la temporada passada.
2) Declaració de responsabilitat COVID-19 IMPRESA a paper (no app).
3) DNI personal, passaport o carnet de conduir.
- Els menors de 18 anys no tindran accés lliure a l’Estadi si no són socis o
abonats de pagament.
-Tothom que, a data d’avui, no sigui soci o abonat de pagament podrà passar per
les oficines i formalitzar una alta provisional.
Normes generals
1. És obligatòria l’aplicació de gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’Estadi.
2. La mascareta s’ha de portar posada durant tot el partit.
3. No es podrà abandonar el seient excepte per anar al lavabo o al bar.
4. No hi podrà haver agrupacions familiars ni de conveniència
5. Només es podrà fer ús dels seients que estiguin senyalitzats com a disponibles
amb l’enganxina corresponent.

www.cfbadalona.net / info@cfbadalona.net

CLUB DE FUTBOL BADALONA
Fundat l'any 1903

Accessos a l’Estadi
Com a mesura de seguretat i prevenció per la crisi de la Covid-19, l’Estadi
quedarà sectoritzat en 2 parts: tribuna coberta (1), tribuna descoberta, laterals i
gols (2).
-Els socis amb seient a tribuna, accediran a l’Estadi per l’accés de tribuna (accés
3).
-Els socis de general i abonats, accediran a l’Estadi per l’entrada principal.
1) tribuna coberta
Els seients de tribuna coberta no són numerats. Degut a les distàncies de
seguretat, s’ha ampliat la zona de tribuna coberta de la A1 i A2 fins la B1 i B2.
Això vol dir que, mentre duri aquesta situació extraordinària, no es respectarà la
numeració dels seients dels socis, sinó que es podrà triar seient lliure dintre
d’aquesta zona. Només podran accedir-hi els socis que van adquirir un seient a
tribuna coberta i llotja la temporada passada.
2) La tribuna descoberta, laterals i gol
Un cop a l’interior, els socis i abonats de general podran escollir entre les
localitats lliures de la tribuna descoberta, lateral i gols.
Aquestes mesures són únicament per aquest partit. En funció de l’evolució de la
pandèmia s’aniran actualitzant els protocols i mesures de cara als propers
enfrontaments.
El procediment queda supeditat a qualsevol canvi a última hora per part de
les diferents administracions sanitàries i de seguretat.
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