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Grades.

Degut a la situació actual i les 
mesures establertes per 
Protecció Civil i la reducció 
d’aforament, l’accés a les 
grades serà limitat al 70% 
amb plaça reservada. 
L’accés a la grada s’haurà de 
fer ensenyant el codi QR (que 
rebreu amb la reserva de 
ticket) amb un màxim de 30 
minuts d’antel·lació de l’hora.

Us hi esperem!
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Streaming.

Podreu seguir la presentació 
oficial de 20h a 21.15h en 
directe des del nostre canal 
de Youtube per així aquell-
s/es familiars i/o amics/gues 
que no puguin assistir a 
l’esdeveniment, ens segueixin 
des de la distància. Fent click 
aquí:

https://youtu.be/I0Pud4KBmpI
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Reserva tickets.

Estarà disponible a partir de 
dimecres 29 de setembre a 
les 22h aproximadament. És 
per això que demanem, per a 
l'equitativitat que assistiu un 
màxim de dues persones 
per esportista. Podreu fer la 
reserva online a través del 
nostre web cnsf.cat/ fent click 
a: “Reserves de grada”.

Mesures.

Les mesures de seguretat i 
higiene dins del club, serà l’ús 
de la mascareta obligatòria 
en tot moment. No estarà 
permès menjar ni beure dins 
de la grada. Per al bon funcio-
nament durant la presentació i 
el partit d’absoults, preguem 
el respecte als esportistes i a 
la resta de personal.

IMPORTANT: A causa d’un esdeveniment de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el parking 
del camp de futbol, no estarà disponible.


