
 
 

 

  

 

PREMI MILLOR AFICIÓ FALLERA · FALLES 2022 

CLUB ALZIRA FUTBOL SALA 

 

 
1. El Club Alzira Futbol Sala presenta el premi a la MILLOR AFICIÓ FALLERA per a les Falles 2022. 

 
2. En aquesta iniciativa del Club Alzira Futbol Sala podran participar totes les comissions falleres d’Alzira. 

 
3. El premi a la MILLOR AFICIÓ FALLERA es posarà en joc en el partit que disputaran, el pròxim diumenge 13 

de març a les 12 hores, en el Palau Municipal d’Esports, el Family Cash Alzira FS i l’Atlético Benavente. 
 

4. La falla guanyadora serà la que més representació tinga en el Palau d’Esports durant el partit establert. 
 

5. Cada comissió haurà d’escriure un correu electrònic a info@alzirafs.com sol·licitant la participació. Màxim 
fins el 7 de març. 
 

6. Cada comissió haurà de tindre una persona encarregada per a estar en contacte amb el club durant la 
iniciativa. 
 

7. Per a promoure aquesta iniciativa, el Club Alzira Futbol Sala ofereix a totes les falles d’Alzira que participen 
un descompte del 50% en l’entrada general. 
 

8. Per a obtenir les entrades es podrà gestionar de dues maneres: 
 

• Amb antelació. El delegat o delegada de cada falla pot recollir en la seu del Club Alzira Futbol 
Sala un nombre d’entrades, que haurà de liquidar abans del diumenge 11 a les 14 hores. 

 

• Previ pagament. El delegat o delegada de cada falla pot elaborar un llistat previ i sol·licitar al 
club les entrades corresponents abans del divendres 11 a les 14 hores. 

 
9. De qualsevol manera, l’import total de les entrades haurà d’estar liquidat abans del divendres 11 de març 

a les 14 hores. 
 

10. Si l’import total no queda liquidat en la data indicada, la comissió perdrà el dret a participar i TOTES les 
entrades quedaran anul·lades. 
 

11. Abans de repartir les entrades entre els seus membres, cada comissió haurà de posar-li el seu segell, ja que 
servirà també de papereta de participació. 
 

12. El delegat o delegada de cada comissió haurà de presentar un llistat dels fallers o falleres que tinguen 
l’abonament del Family Cash Alzira FS. 
 

13. Els fallers o les falleres que tinguen l’abonament del Family Cash Alzira podran recollir la papereta de la 
seua comissió en la taquilla el dia del partit ensenyant el DNI (hauran de vestir blusó o polar). 
 

14. El recompte es realitzarà de manera posterior al partit. 
 

15. La falla que resulte guanyadora obtindrà un banderí commemoratiu. 
 

16. El banderí a la MILLOR AFICIÓ FALLERA de l’Alzira Futbol Sala el donaran les Falleres Majors d’Alzira en 
l’entrega de premis del pròxim 17 de març. 
 

17. El Club Alzira Futbol Sala confia en la responsabilitat de cada comissió pel que fa al respecte a la iniciativa. 
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