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JUAN CARLOS NÚÑEZ
President del Club Projecte
Softball Gavanenc
-

“El Softball és un esport minoritari
al nostre país i bàsicament femení.
A més els ajuts i col·laboracions
són molt reduïdes. Gràcies a la iniciativa
de CapraboSport, el proper 2014 podrem
presentar l'equip Sènior a la Divisió
d'Honor (Lliga Nacional).”

MANEL ESTEPA
President Basket Almeda
Cornellà de Llobregat
-

“Vam conèixer CapraboSport a
través d’uns pares de jugadors del
club i, realment, és un ajut
immillorable per a nosaltres.
Moltíssima gent del club ha fet la
targeta i, tot plegat, el retorn que
rebem és un gran suport pel nostre
club. Agraïm i felicitem a Caprabo
per la iniciativa presa i animem a
tothom a formar part del projecte
CapraboSport.”

www.caprabo.com

XAVIER GARCIA
President de l'AE Bellsport
-

REF. 012016

"Des de l'AE Bellsport valorem
i agraïm molt la col·laboració de
CapraboSport, és una gran ajuda
per poder fer esport."

www.elmeuclubcaprabo.com

Què és CapraboSport?
CapraboSport és un nou avantatge que ofereix Caprabo
als seus clients i té com a objectiu fomentar la vida
saludable i la pràctica d'esport a través d’ajudes econòmiques a equips i clubs amateurs.
Amb aquest projecte, Caprabo
es compromet a retornar
al vostre Club Esportiu el
de les vostres
compres realitzades amb la targeta El Meu Club Caprabo
als nostres establiments o a través de capraboacasa.com
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Un avantatge addicional als que ja
gaudeixen els nostres clients amb Targeta
El Meu Club Caprabo.

50-150€
> 150€
> 200€
> 250€
> 250€

compra
MITJANA
DEL CLUB

Com hi puc participar?

4%
5%
6%
7%
8%

Per exemple, un club amb 100 participants que fan una compra mensual
de 100 € de mitjana aconseguirien 4.800 € per temporada. Si la compra
del club és de 150€ de mitjana, el benefici serà de 9000 € a l’any.

Requeriments mínims per cobrar, cada mes:
- Participació mínima del vostres socis del 20%.
- Despesa mitjana mínima mensual de 50€/participant.

100

MEMBRES

Tots els clients amb targeta El Meu Club Caprabo que
formin part d’un equip o club amateur. Si encara no la
tens, sol·licita-la a la teva botiga més propera o al teu club.
A més, acceptarem fins a 2 familiars o amics per cada
component de l’equip.
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Podeu comprar a qualsevol establiment Caprabo o a
capraboacasa.com. Recordeu presentar la vostra Targeta
El Meu Club Caprabo per poder sumar.
Localitza el teu Caprabo més pròxim a:
www.caprabo.com/localitzador

Quan rebrem l’ajuda?
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On puc anar a comprar?

Membre
Familiar
Nom del membre*
*(en cas de menor o familiar)
Si encara no tens la targeta El Meu Club Caprabo, demana la sol·licitud
gratuïtament a qualsevol botiga Caprabo o al teu club.

Dono el meu consentiment a CAPRABO, S.A., per a què les
meves compres efectuade s a qualsevol establiment CAPRABO
es computin als efectes de l’acord subscrit entre CAPRABO, S.A.
i
en endavant el CLUB, pel qual la primera es compromet
mentre l’esmentat acord sigui vigent, a fer entrega al CLUB
del percentatge convingut per les mateixes de l’import total
de les compres de les persones que com a associades del CLUB
o familiars d’aquests associats, s’hagin adherit a aquest
programa, sense que aquest còmput impliqui la pèrdua de cap
dels beneficis que, com a client de CAPRABO, S.A., en gaudeixo
en l’actualitat o pugui gaudir en un futur.

club
sportiu

QUI HI POT PARTICIPAR?

Omple aquest formulari i entrega’l al responsable
del teu club o equip.
Protecció de dades
Nom:
major d’edat, amb DNI núm.
titular/addicional de la targeta El Meu Club Caprabo
8
núm: 2
Telèfon mòbil:
e-mail:
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4.800€*

9.000€*

ANY

ANY

*4% dE

*5% dE

LES TEVES
COMPRES

LES TEVES
COMPRES

Claus de l’èxit

Mensualment. A final de mes, CapraboSport comptabilitzarà totes les vostres compres realitzades amb la Targeta
El Meu Club Caprabo i farà arribar l’ajuda al vostre club o
equip.

Com més serem, més riurem. L’èxit de CapraboSport es
basa en aconseguir el nombre més gran de persones que
comprin a Caprabo i amb més euros de despesa, més
benefici.

A més, us informarem cada mes de l’import aconseguit
durant el mes i l’acumulat al llarg de la temporada. El
percentatge d’ajut rebut dependrà de la despesa mitjana
mensual del club. A més despesa, més benefici.

Som un equip! El compromís ha de ser de tots.Tenim un
projecte comú: el nostre esport. Amb l’ajut econòmic de
Caprabo podrem aconseguir un munt de coses.

Amb aquest consentiment autoritzo a CAPRABO, S.A. al
tractament de les meves dades a aquests efectes, respecte
de les que únicament podrà:
a) Incloure l’import total de les compres per mi efectuades
utilitzant la targeta El Meu Club Caprabo en el total de les
compres computades a favor del CLUB.
b) Gestionar la meva participació en aquest programa.
En cap cas es podrà facilitar al CLUB el detall de les meves
compres efectuades.
El consentiment efectuat mitjançant aquesta autorització
pot ser revocat en qualsevol moment, sense perjudici del meu
dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament
d’aquestes dades, tot plegat mitjançant comunicació
efectuada a CAPRABO, S.A., amb domicili al c. Ciències, 135
de l’Hospitalet de Llobregat, Ref. TC, a través de
www.caprabo.com/clubcaprabo o a través del telèfon
d’atenció al client: 902 11 60 60.
Aquesta autorització es configura com un complement a les
condicions de la targeta El Meu Club Caprabo, en especial en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, respecte
de les que ja vaig donar el meu consentiment en el moment
de la seva sol·licitud.
A
Signatura:
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