
 

 
 

Data Sol·licitud: 
 

DADES PERSONALS 

Nom i Cognoms: 
Adreça: 
CP i Població: 
Data de naixement: 
Sexe: 
Telèfon fix:  
Telèfon mòbil: 
E-mail: 
DNI: 

 
DADES DE PAGAMENT 

Import: 
Forma de Pagament: 

 
 

DADES BANCÀRIES 
Titular: 
Compte Corrent: 
 

Signatura del/a Titular: 
 
 

SOL· LICITANT (Si és menor o diferent del/a titular. Si és menor d’edat s’ha de completar amb les dades del pare / mare o 
tutor legal) 

Nom i cognoms: 
Adreça: 
CP i Població:  
Telèfon fix:  
Telèfon mòbil:  
E-mail: 
DNI: 

 
Signatura: 

 
 

CONDICIONS 
 

Primera.- L’alta com a titular del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS amb el FUTBOL CLUB 
BARCELONA (en endavant FC Barcelona o Club), comporta per a tots/es aquells/es afeccionats/des al FC 
Barcelona que no siguin socis/es del Club, la possibilitat de poder assistir, tenint una localitat determinada i 
concreta, única i exclusivament als partits de totes les competicions oficials en les que participi i disputi la Secció 
d’Hoquei Patins al Palau Blaugrana, inclosos els “play off” i les finals, al seu cas, durant la temporada esportiva 
2017/2018, acceptant les obligacions i drets que es descriuran més endavant. 

Segona.- Els requisits per poder donar-se d’alta al CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, són els 
següents: 

 
a) ser afeccionat/da al FC Barcelona, no sent necessària la condició de soci/a del Club. 
b) realitzar l’alta personal i presencialment a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB). 
c) complimentar completa i adientment el present formulari d’alta, deixant constància expressa de totes les 

dades requerides. 
d) escollir una (1) única localitat determinada i concreta del Palau Blaugrana, únicament d’entre les que 

posa a disposició el FC Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 

SOL·LICITUD D’ALTA DE CARNET D’AMIC DE 
LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS DEL FUTBOL CLUB BARCELONA 



 
e) realitzar el pagament de la quota corresponent en el mateix moment de donar-se d’alta. 

 
Tercera.- El CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, és personal i intransferible. El/la titular del mateix 
rebrà un únic carnet que li serà lliurat juntament amb la carta de benvinguda en el moment de l’alta i que tindrà la 
vigència de la temporada esportiva en curs, entenent-se com a tal la iniciada el dia 1 de juliol de 2017 i que finalitza 
el dia 30 de juny de 2018. 

Quarta.- Drets del/la titular del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS: Assistir, tenint una localitat 
determinada i concreta, als partits de totes les competicions oficials que disputi la Secció d’Hoquei Patins al Palau 
Blaugrana durant la temporada esportiva 2017/2018. 

Cinquena.- Obligacions del/la titular del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS: 
 
a) realitzar el pagament de la quota corresponent en el mateix moment de donar-se d’alta. 
b) deixar constància al formulari d’alta d’un número de compte bancari  donat que en el cas de renovació del 

citat carnet, el cobrament es duria a terme a través d’aquesta via. 
c) fer un bon ús del citat carnet. 
d) respectar i complir en tot moment les instruccions i indicacions que, pel manteniment de la seguretat, tingui 

establertes o bé siguin indicades pel personal del FC Barcelona, amb motiu de la celebració dels partits de la 
secció d’hoquei patins al Palau Blaugrana. 

e) respectar i fer un bon ús de les instal·lacions del Palau Blaugrana. 
f) respectar i complir el disposat al Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles esportius i les 

causes que impedeixen l’accés a recintes esportius, tals com (i) la introducció de begudes alcohòliques, armes 
i instruments susceptibles d’ésser utilitzats com a bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs; (ii) la introducció 
i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin  incitació a la violència; (iii) trobar-se 
sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics estimulants o substàncies anàlogues. 
Qualsevol sanció que es pugui imposar al FC Barcelona com a conseqüència de qualsevol conducta de les 
descrites anteriorment, per part del titular del carnet, serà assumida per aquest. 

Sisena.- Renovació anual i automàtica del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS: El FC Barcelona 
procedirà a la renovació anual i automàtica d’aquest carnet un cop conclogui cada temporada esportiva en la que 
el/la titular del mateix el mantingui vigent, motiu pel qual a partir del dia 30 de juny de cada temporada se li 
realitzarà el cobrament corresponent a la nova temporada, al número de compte bancari que hagi fet constar al 
formulari d’alta. 

 
Si de forma prèvia al període de cobrament esmentat al paràgraf anterior, el/la titular del carnet no comunica 
expressament el contrari al FC Barcelona, s’entendrà que autoritza i consenteix dita renovació automàtica, a tots 
els efectes i sense res a reclamar per aquest concepte. 

 
Dita comunicació, al seu cas, així com qualsevol modificació relacionada amb les dades que el/la titular del carnet 
hagi fet constar al formulari d’alta (tals com el número de compte bancari), haurà d’efectuar-se per mitjà escrit i 
que permeti acreditar l’enviament i recepció de la citada comunicació, adreçada a Oficina d’Atenció al Barcelonista 
(OAB), sent vàlida en aquest sentit la realitzada per fax: 93 496 37 97, correu certificat (Futbol Club Barcelona, 
Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona), correu electrònic: oab@fcbarcelona.cat o qualsevol altre mitjà 
habitual de comunicació. L’ús de qualsevol altre mitjà de comunicació que no compleixi els requisits anteriors no 
serà vàlid i la comunicació es tindrà per no feta i sense efectes. 

 
Setena.- Durant la vigència del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, el/la titular gaudirà única i 
exclusivament dels drets i tindrà les obligacions especificades en el present formulari d’alta. En cap cas la seva 
vinculació al FC Barcelona a través del esmentat carnet, comportarà equivalència a la condició de soci/a i/o 
abonat/da del Club. Per tant, el/la titular d’aquest carnet: 

 
a) no té cap dret preferent en l’accés a la compra d’entrades pels partits a l’Estadi “Camp Nou” ni fora 

d’aquest, 
b) ni pot participar en els sorteigs de les entrades per a les finals, 

c) no té cap dret preferent en l’accés a la compra d’entrades pels partits al Palau Blaugrana ni fora 
d’aquest, 

d) ni pot participar en els sorteigs de les entrades per a les finals. 
e) Tampoc podrà adreçar-se al síndic del soci/a per reclamar els seus drets i obligacions. 

 
 
 
 
 
 

 



Vuitena.- En el cas que circumstàncies diverses impedeixin al/la titular del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ 
D’HOQUEI PATINS la seva assistència a algun o tots els partits que disputi la Secció d’Hoquei Patins al Palau 
Blaugrana, durant la temporada esportiva 2017/2018, aquest/a no podrà beneficiar-se de cap descompte a tals 
efectes, ni utilitzar el servei “Seient Lliure”. 

 

Novena.- El CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, és compatible i combinable amb el CARNET 
D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HANDBOL i amb el CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ DE FUTBOL SALA del FC Barcelona, 
sempre i quan es compleixin els requisits per donar-se d’alta i es realitzi el pagament corresponent de cadascun 
d’ells. 

 

Desena.- El FC Barcelona podrà donar de baixa el CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, amb la 
conseqüent pèrdua de tots els drets inherents al mateix, en els següents casos: (i) retràs o la manca de 
pagament d’alguna de les quotes corresponents a l’alta o renovació com a titular del CARNET D’AMIC DE LA 
SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, (ii) la defunció del titular, (iii) l’ús abusiu o amb finalitats il·legítimes del citat carnet 
i/o l’explotació del mateix, (iv) conductes violentes, pertorbadores, contràries a la normativa vigent a tals efectes 
i/o no acordes amb la imatge i esperit del FC Barcelona i de l’esport, que puguin comportar o comportin l’alteració 
de qualsevol activitat del Club i/o el perjudici de la imatge del FC Barcelona, (v) la causació de danys a les 
instal·lacions per conductes violentes i/o negligents, (vi) la falta de respecte a les instruccions i indicacions que, 
pel manteniment de la seguretat, tingui establertes o indiqui en cada moment el FC Barcelona, (v) la falta de 
respecte en relació a la prohibició de consum de begudes alcohòliques i de fumar dintre del Palau Blaugrana, 
llevat que la normativa aplicable vigent en cada moment disposi el contrari i així l’autoritzi expressament el Club. 

 

Onzena.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, l’informem que amb la complimentació del present formulari d’alta, la persona interessada en tenir el 
CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS, AUTORITZA EXPRESSAMENT la incorporació de les dades que 
fa constar en el mateix, en un fitxer automatitzat del que és responsable el FC Barcelona, tenint les esmentades 
dades el caràcter de confidencials, i el seu tractament, amb la finalitat que el Club (i) pugui realitzar les 
comunicacions adients relacionades amb el carnet, (ii) qualsevol altre relacionada amb els  esdeveniments 
esportius i/o socials i/o altres que pugui organitzar i desenvolupar el Club en general, en compliment de les seves 
finalitats estatutàries (iii) així com les de caràcter informatiu, comercial i promocional de qualsevol tipus sobre 
qüestions, tramitacions, novetats, productes o serveis del propi FC Barcelona o de qualsevol patrocinadors i/o 
col·laboradors del Club que puguin resultar del seu interès, ja sigui directament realitzades pel FC Barcelona o per 
tercers autoritzats a tals efectes. 

 
Qui subscriu el present formulari d’alta, pot exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o 
cancel·lació sobre les seves dades i/o el tractament de les mateixes, enviant una comunicació escrita, junt amb 
una fotocòpia del seu DNI al responsable del fitxer, Futubol Club Barcelona, al seu domicili social: Oficina  
d’Atenció al Barcelonista (OAB), Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, fax: 93 496 37 97, correu 
electrònic: oab@fcbarcelona.cat. 

 
Amb la meva signatura, accepto de forma voluntària, total i expressament les anteriors condicions 
del present formulari d’alta del CARNET D’AMIC DE LA SECCIÓ D’HOQUEI PATINS. 

 
Signatura 
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