
CD TERRASSA HOCKEY
COVID-19

La Campanya “Porta un Amic”, organitzada pel Club Deportiu Terrassa Hockey
(CDTH) es regula a través de les següents bases:

1. Període temporal: la campanya durarà entre els mesos d’ABRIL, MAIG i JUNY.
Durant el mes de maig s’obriran de manera específica els entrenaments per tal que
els amics dels jugadors puguin venir a provar el hockey i gaudir del CDTH. 

2. Públic objectiu: a tots els jugadors de l’escola de hockey. Especialment orientat a
les categories de Pre-Benjamí a Aleví, sens perjudici de les altres categories. 

3. Requisits:  

3.1. Que el nou abonat no hagi estat Soci prèviament o que porti de baixa més de 12 mesos.
 

3.2. No tenir cap quota impagada, ni el prescriptor ni el nou abonat.
 

4. Beneficis:

4.1. Per al prescriptor:
4.1.1. Una samarreta esportiva de regal. 
*Aquesta serà entregada en finalitzar la participació de l’amic a la Setmana d’Obertura orientada a nouvinguts.

 

4.1.2. Entrar al sorteig d’un stick de hockey. 
*Es donarà una butlleta per cada amic que es porti , així que com més amics es portin, més butlletes pel sorteig. 

 

4.1.3. Descompte del 15% al Campus d’Estiu. 
*En cas que el seu amic s’acabi matriculant al Campus d’Estiu o a l ’Escola de Hockey 2021-22. 
*No acumulable a altres descomptes i ofertes. 

 

4.1.4. Descomptes en l’Escola de Hockey de la temporada 2021-22. 
*Si porta a 3 amics i aquests es matriculen a l ’Escola de Hockey 2021-22 durant 3 mesos com a mínim, descompte del
30% al setembre. Si en porta a 5, del 30% al setembre i a l ’octubre.
 

4.2. Per al nou abonat:
4.2.1. Una samarreta esportiva de regal. 
*Aquesta serà entregada en finalitzar la seva participació en la Setmana d’Obertura orientada a nouvinguts.

 

4.2.2. Gratuïtat de l’Escola de Hockey durant la resta del curs (2 mesos, maig i juny), a més de la setmana
d'entrenaments oberts orientada a nouvinguts. 
*En cas que el nouvingut es vulgui apuntar a la competició, la ll icència, l ’equipació i altres despeses derivades de
l’activitat esportiva fora del marc de l’Escola de Hockey, aniran a càrrec del nouvingut. 

 

4.2.3. A més, descompte del 10% al Campus d’Estiu. 
*No acumulable a altres descomptes i ofertes.

 

4.2.4. Regal d’un stick de hockey. 
*En cas que al setembre s’acabi matriculant a l ’Escola de Hockey durant l ’any 2021-22.

Bases i condicions de la campanya 

CAMPANYA PORTA UN AMIC


