OK LLIGA 2020-2021

Targeta col·laborador/a: 20 euros
Preus de les entrades
Entrada general: 10 euros
Entrada amb targeta col·laborador/a: 5 euros i accés preferencial
Entrada Juvenil (de 12 a 17 anys): 5 euros -l'edat s'acreditarà amb el DNI físic-. Amb la
targeta col·laborador/a JUVENIL es tindrà un accés preferencial.
Entrada menors de 12 anys: gratuïta
Entrada jugadors i jugadores de la base d'hoquei del CE Vendrell: gratuïta. Caldrà
presentar la targeta de la base d'hoquei del CE Vendrell.

EN JORNADES ESPECIALS (a concretar)
Entrada general: 15 euros
Entrada amb targeta col·laborador/a: 8 euros i accés preferencial
Entrada Juvenil (de 12 a 17 anys): 8 euros -l'edat s'acreditarà amb el DNI físic-. Amb la
targeta col·laborador/a JUVENIL es tindrà un accés preferencial.
Entrada menors de 12 anys: gratuïta
Entrada jugadors i jugadores de la base d'hoquei del CE Vendrell: gratuïta. Caldrà
presentar la targeta de la base d'hoquei del CE Vendrell.

TARGETA COL·LABORADOR/A JUVENIL
Els joves de 12 a 17 anys podran comprar una targeta de col·laborador/a JUVENIL per
només 5 euros que donarà dret a un accés preferencial.
TARGETA DE LA BASE D'HOQUEI DEL CE VENDRELL
Els jugadors i jugadores de la base d'hoquei del CE Vendrell tenen entrada gratuïta
als partits d'OK Lliga presentant la targeta de la BASE.
MENORS DE 12 ANYS ACOMPANYATS
Els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats per una persona adulta que haurà
de pagar l'entrada que correspongui.

Sortejos
Lot de material esportiu: 2 euros la tira
Lot de productes alimentaris: 2 euros la tira
Amb la targeta col·laborador/a: premis exclusius

Marxandatge

Bufandes: 10 euros

Adhesius: 3 euros

Loteria de Nadal: 25 euros (5 euros són de col·laboració)

Estic personalitzat CE Vendrell: 55 euros

Camiseta CE Vendrell OK Lliga (properament)

Protocol Covid-19
Aforament màxim: En el context de pandèmia de la Covid-19, la Regidoria d'Esports de
l'Ajuntament del Vendrell ha fixat l'aforament màxim del Pavelló Municipal del CE Vendrell
amb 196 persones. Amb motiu de l'actual situació d'alt risc de contagi de la Covid-19, la
Secció OK Lliga del CE Vendrell rebaixa aquest aforament a 100 persones.
La reserva prèvia de l'entrada es farà mitjançant un formulari on-line l'enllaç del qual es
publicarà al web http://www.hoqueivendrell.com/ i a les xarxes socials de la Secció OK Lliga
del CE Vendrell (@okcevendrell).
Les acreditacions de premsa també es realitzaran mitjançant un formulari on-line.
Els formularis inclouen la lectura i signatura de la declaració responsable.
Per al partit del dissabte 17 d'octubre, declarat JORNADA ESPECIAL les persones que
tinguin la targeta de col·laborador/a tindran la preferència de poder fer la reserva fins
al divendres 16 d'octubre, a les 15 h. Si no s'ha omplert l'aforament, s'obrirà la reserva al
públic en general i es podrà fer fins al mateix dissabte. Qui no tingui la targeta de
col·laborador/a la podrà reservar a l'hora d'omplir el formulari.
En qualsevol cas, a l'entrada es prendrà la temperatura, es farà un control del registre de
traçabilitat i caldrà netejar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.
S'haurà de portar la mascareta en tot moment.
Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada. L'accés al Pavelló s'obrirà a les
19 h (es recomana anar al Pavelló aviat i no a hora justa per poder fer tot el procés amb
tranquil·litat i poder veure el partit des del començament).
No es podrà accedir al Pavelló per veure només la 2a part.
Caldrà seguir en tot moment les indicacions dels responsables de l'organització.

DISTÀNCIA - RENTAT DE MANS - MASCARETA

