
 
 

NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT 
MONTILIVI TOUR 

 
Des del Girona FC donem la benvinguda a tots els participants al MONTILIVI TOUR i 
aprofitem l'oportunitat per a donar a conèixer unes normes d'obligat compliment per a 
garantir la seguretat dels participants i la bona imatge del Club: 

 

1. Els participants han de: 
 

i) Respectar, en tot moment, les indicacions dels organitzadors, i/o personal del Girona FC, 
SAD. 

ii) Comportar-se, en tot moment, guardant el degut respecte i consideració als treballadors i 
col·laboradors del Club. 

iii) Respectar les normes de seguretat difoses pel Club 
iv) Fer bon ús de les instal·lacions o serveis del Club 
v) Els pares o responsables del menor d'edat que, en el seu cas, acompanyin als menors hauran 

de prendre les precaucions necessàries per a evitar crear situacions de perill o mal per a 
ells o terceres persones. 

vi) Tots els menors de 14 anys d'edat hauran d'accedir acompanyats d'almenys un adult, que 
serà la persona que assumeix la responsabilitat directa sobre aquests. Els majors de 14 
anys podran accedir, sense anar obligatòriament acompanyats d'un adult, però s'entendrà 
que tenen autorització dels pares o tutors, en el moment en què accedeixin a les 
instal·lacions del Club. 

vii) No és proporcionarà servei d'emmagatzematge 
 

2.  Els participants tenen estrictament prohibides les següents 
conductes: 
 

i) En compliment del RD 769/1993, queda prohibida la introducció de begudes (incloent 
begudes alcohòliques) i / o aliments en envasos de metall, vidre, ceràmica, fusta o 
materials similars que superin el volum / pes de 500 mil·lilitres / grams, també queda 
prohibida la introducció de qualsevol mena de beguda alcohòlica, així com 
estupefaents, psicotròpics estimulants, substàncies anàlogues o estar sota l'efecte 
d'aquestes. 

ii) Animals, excepte gossos d'assistència i / o guia d'acord amb la legislació vigent. 
iii) Pujar o accedir sobre qualsevol construcció, tals com murs, tanques, perímetre exterior 

del terreny de joc i el terreny de joc inclòs, estructures d'il·luminació, plataformes de 
càmeres de televisió, arbres, sostres de qualsevol tipus i llocs no previstos durant el 
Tour. 

iv) Accedir a zones no autoritzades, com el terreny de joc, espais interiors, àrees 
funcionals o qualsevol espai no habilitat durant el Tour. 

v) Fumar (incloent cigarrets electrònics). 
vi) Gravar so, imatges i descripcions i / o transmetre'ls parcial o totalment a través 

d'internet o per altres mitjans, incloent telèfons mòbils i / o ajudar altres persones a 
fer-ho sense autorització prèvia i expressa del Club. Les fotos i imatges preses pels 
participants del Tour han de ser exclusivament d'ús privat. Qualsevol ús comercial 
requereix prèvia autorització per part del GIRONA FUTBOL CLUB, SAD. 

vii) Qualsevol persona que no respecti aquestes normes pot ser expulsada de la instal·lació 
sense cap mena de compensació ni reemborsament del preu d'entrada al Tour. 


