PAVELLÓ CASTELL D’EN PLANES - VIC

19a LLIGA CATALANA FEMENINA 2 AON
SEMIFINALS 24/9/2022 17:00 i 19:00h · FINAL 25/9/2022 12:00h

2a LLIGA CATALANA FEMENINA CHALLENGE AON
FINAL 25/9/2022 18:05h
Co-Organitza

Patrocinador Principal

Amb el suport de

Amb el suport de

Mitjans col·laboradors

L’adquisició d’aquesta localitat representa l’acceptació de les condicions següents:
Aquest esdeveniment LLIGA CATALANA FEMENINA 2 i FEMENINA CHALLENGE 2022 PRESENTADA PER AON és organitzat per a la FEDERACIÓ CATALANA DE
BASQUETBOL i la Co-Organització de CLUB BÀSQUET FEMENÍ OSONA. Aquesta és una entrada INVITACIÓ no numerada (amb un cost de 0.00€) i és imprescindible per accedir a l’esdeveniment. Aquesta entrada és vàlida i s’haurà de presentar per accedir al recinte (en qualsevol format permès, en paper o electrònicament
des de qualsevol dispositiu electrònic com mòbil o tableta) pels dies 24 i 25 de setembre de 2022 en l’horari que designi l’Organització (FEDERACIÓ CATALANA
DE BASQUETBOL). La FCBQ es reserva el dret d’admissió. Tota la informació es podrà trobar al web www.basquetcatala.cat. L’Organització es reserva el dret de
modificar el programa de l’esdeveniment. Causes que impedeixen l’accés o permanència en el recinte esportiu: a) Participar en altercats, bregues, baralles o en
desordres públics. b) Introduir, portar, o utilitzar qualsevol classe d’armes, objectes que puguin produir els mateixos efectes. C) Objectes susceptibles d’utilitzar-se
com a projectils. d) Introduir o tenir en possessió petards, bengales o en general qualsevol producte inflamable. e) Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes,
símbols o altres senyals que incitin a la violència. f) Interrompre en el terreny de joc.
L’aforament és limitat i es reserva el dret d’admissió. L’Organització informa als assistents que l’esdeveniment serà enregistrat i emès per televisió per qualsevol
mitjà, en directe o en diferit. L’accés al recinte implica l’autorització per a la captació, reproducció i comunicació pública de la seva imatge i la seva veu a qualsevol
mitjà i a través de qualsevol forma de comunicació.
FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL. Rambla Guipúscoa 27, 08018 (Barcelona).

INVITACIÓ 0,00€

