
 

BASES ‘I CONCURS XARANGUES ALZIRA FUTBOL SALA’ 

 

El Club Alzira Futbol Sala organitza primer CONCURS DE XARANGUES ALZIRA FUTBOL SALA per 

als partits del Family Cash Alzira Futbol Sala que disputi al Palau d’Esports durant la temporada 

2020-2021 en 2a Divisió RFEF Futsal.  

 

▪ Les xarangues interessades hauran d'escriure un correu electrònic a 

info@alzirafs.com amb el nom de la mateixa i les dades de la persona 

representant, que inclouran nom complet, DNI, correu electrònic, població i 

telèfon de contacte. 

▪ Les xarangues triaran un dia dels 12 partits que el Family Cash Alzira Futbol Sala 

disputarà com a local al Palau d’Esports en la 20-21. 

▪ Les xarangues podran presentar-se amb un mínim de 10 músics i un màxim de 

15. 

▪ Dues setmanes abans del partit en el qual es vaja a tocar, el responsable de la 

xaranga haurà d'enviar un correu electrònic a info@alzirafs.com amb totes les 

dades dels participants. 

▪ En cas d'haver-hi algun/a menor en el grup, el club facilitarà el document que 

hauran de signar pare/mare o tutor/tutora per a poder accedir i participar. 

▪ En cas de no poder assistir, després d'haver realitzat la reserva del dia de partit, 

s'haurà d'avisar amb una antelació mínima de 15 dies, en cas contrari, la xaranga 

quedarà desqualificada automàticament i no podrà inscriure's en futures 

edicions. 

▪ Si en el moment de la inscripció al partit resten menys de 15 dies per a la seva 

celebració, la xaranga haurà de presentar la informació sol·licitada en el 

moment de la inscripció. 

▪ El sistema de votació serà ‘format lliga’. La classificació s'obtindrà a través de la 

puntuació de l'1 al 10 que l'afició del Palau d’Esports realitzarà des del final del 

partit, i fins 48 hores després, en l'app PlayOff. 

▪ El premi per a la xaranga guanyadora serà de dos mil euros. 

▪ La xaranga guanyadora s'anunciarà al final de la temporada. 

▪ El club manté el dret de desqualificar a qualsevol xaranga que no complisca les 

condicions exposades en les bases del I CONCURS DE XARANGUES ALZIRA 

FUTBOL SALA. 
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