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JUAN CARLOS NÚÑEZ
Presiden! del Club Projecte
Softball Gavanenc
"EL Softball és un esport minoritari
al nostre país i basicament femení.
A més els ajuts i col,Laboracions
són mol! redu'r'des. Gracies a La iniciativa
de CapraboSport, el proper 2014 podrem
presentar l'equip Senior a la Divisió
d'Honor (Lliga Nacional)."

MANEL ESTEPA
Presiden! Basket Almeda
Cornella de Llobregat
"Vam coneixer CapraboSport a
través d'uns pares de jugadors del
club i, realment, és un ajut
immillorable pera nosaltres.
Moltíssima gent del club ha fet la
targeta i, tot plegat, el retorn que
rebem és un gran suport pel nostre
club. Agra'r'm i felicitem a Caprabo
per La iniciativa presa i animem a
tothom a formar part del projecte
CapraboSport."

www.caprabo.com

XAVIER GARCIA
Presiden! de l'AE Bellsport
"Des de L'AE Bellsport valorem
i agra'r'm mol! La col-laboració de
CapraboSport, és una gran ajuda
per poder fer esport."

Avui estalvio i dema també.

www.elmeuclubcaprabo.com
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1QUE ÉS CAPRABOSPORT?
CapraboSport és un nou avantatge que ofereix

Caprabo als seus clients i té coma objectiu
fomentar la vida saludable i la practica d'esport
a través d'ajudes economiques a equips
i clubs amateurs.
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Amb aquest projecte, Caprabo
es comprometa retornar

al vostre Club Esportiu el

10

de les vostres compres realitzades
ambla targeta El Meu Club Caprabo
als nostres establiments o a través
de capraboacasa.com

QUAN REBREM L'AJUDA?
A final de mes , CapraboSport comptabilitzara
totes les vost res compres rea litzades am bla
Targeta El Meu Club Caprabo i fara arr ibar
l'ajuda al vostre club o eq uip. A més, us
informarem cada mes de l'impo rt aconsegui t
dyrant el mes i l'acumu lat al lla rg de
la temporada .
Per exemple , un club amb 100 particípants que fan una
compra mensua l de 100 € de mitjana
aconseguirie n 4 .800 €
per temporada.

Tots els clients amb targeta El Meu Club
Caprabo que formin part d'un equipo club
amateur. Si encara no la tens, sol -licita-la

a la teva botiga més propera.
A més, acceptarem fins a 2 familiar!¡i
o amics per cada component de l'eqluip
perque us recolzin també en aquesta
iniciativa.
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CLAUS DE L'EXIT

Localitza el teu Caprabo més proxim a:
www.caprabo.com/localitzador

L _J __J ____j

Telefon mobil: ____ _. __ _ ____ _ ___ _ . ---- e-ma il: .....

-- ----------- - --- --

-- ·-- --·--- - ·-- --------·-- - ---- ·- ---- ---- --

Si encara no tens la targe ta El Meu Club Caprabo, demana ta sol ,licitud gratu"lta ment

a qua lsevo l botiga Caprabo o al te u clu b.

-- -- ----------

--

en endava nt el CLUB, pel qual la primera es comprom et
mentre l'esmenta t acord sigu i vigent, a fer entreg a a l CLUB
de l percent atge conving ut per les mate ixes de l'import tota l
de les compres de les persones que coma assoc iades del CLUB
o fam ilia rs d'aquests as soc iats , s'hagi n adhe rit a aques t
programa , sens e que aq uest compu t impliqu i la perdua de cap
dels bene ficis que, coma client de CAPRABO, S.A., en ga ude ixo
en l'actu alitat o pugui gaudir en un futur.
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HI POT PARTICIPAR?

Podeu comprar a qualsevol establiment
Caprabo o a capraboacasa.com
Recordeu presentar la vostra Targeta
El Meu Club Caprabo per poder sumar.

titular/addicional de la targeta El Meu Club Caprabo
_____
_L .....1 _ .( ___ __
núm: [ 2__!_Bj __ _L__ ¡___ _i __

i ----- - '--------- - ----- --- . __
_____
__,___
____
___
____
- -- -- ----
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ON PUC ANAR A COMPRAR?

Protecció de dades

Nom: .... ------------- -- ---- ------------ -----·----- ...___ _ ,,______
----- - ------- --major d'edat , a mb DNI núm. ___
_________
__ ___________--------- -- ---

Dono el me u conse nt iment a CAPRABO,S.A., per a que les
meves compres efectuades a qualse vol es tabliment CAPRABO
es computin als efectes de l'acord subscrit entre CAPRABO,S.A.
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¿_ QUI

COM HI PUC PARTICIPAR?
Omple aquest formulari i entrega'! a,l responsab!e
del teu club o equip.

-Com més se rem, més riurem. Lex it de

CapraboSport es bas a en aconseguir el
nombre més gran de persones que comprin a
Caprabo, encara que la compra sigui petita.
-Explicar-he té premi. A més a més dels soc is,
també poden parti cipar e ls se us fam iliars.
Així que els hi podeu explicar per ta l que se
sumin a la iniciativa i les seves comp res tam bé
us benefici'i'n.

Amb aquest conse ntiment autor itzo a CAPRABO,S.A. al
tractamen t de les meves dades a aqu es ts efectes, res pecte
de les que únicament podra :
al lncloure l'import total de les compres per mi efectuades
utilitza nt la ta rgeta El Meu Club Caprabo en el total de les
compres computades a favor del CLUB.
bl Gestionar la meva part icipac ió en aquest programa .
En cap cases podra facilitar al CLUBel detal l de les meves
compres efectu ades .
El cons entimen t efec tual mitjan~ant aques ta autor ització
pot ser revocat en qualsevol moment, se nse perjudici del meu
dret d'a ccés , rect ifica ció, cance l,lació i opos ició a l tr actament
d'aquestes dades, tot plegat mitjan~a nt comunicació
efect uada a CAPRABO, S.A., am b domicili al c. Ciencies, 135
de l'Hospi talet de ll obrega t, Ref. TC, a través de
www.caprabo .com/cl ubcapra bo o a través de l te lefon
d'atenció al client : 902 11 60 60.
Aques ta autoritzac ió es configura com un com ple ment a les
condicions de la targe ta El Meu Club Caprab o, e n es pecial en
mater ia de protecció de dades de carac ter personal, respecte
de les queja vaig donar e l me u consen timent en el moment
de la seva sol -licitud.
A______
__ ___
__ __ __
Signatura ·- ----

... en data ___de ____ _____________
___
de 20_ ___
_
- ·-- - ---- ------"-··-

---- -·-------- - ------ ----- ·

