
 

 

 

  

 



 

 

PRESENTACION 
 

 Comeza unha nova tempada chea de ilusión e optimismo, na que contaremos de 
nada mais e nada menos que 17 categorías federadas por vez primeira, voltando a ser, 
un ano mais, o club referente en materia de Futbol Base do concello de Oleiros e un dos 
clubs con maior progresión da comarca de As Mariñas. 

POR QUE ABONARSE? 
 

 Axudar a que @s nos@s nen@s poidan seguir desfrutando de máis e mellores 
prestacións.  

 Asignación de un número de socio que otorgaralle antigüidade no club e que 
conservará sempre e cando manteña en vigor o seu abono. 

 O Club Atlético San Pedro ofrecerá a cada abonado unha tarxeta Shell de 
contado  co código de promoción necesario para podela activar de forma inmediata a 
través da URL www.disagrupo.es/estaciones/tarjetas/DisaContado.aspx coa que poderá: 

 Desfrutar de un aforro inmediato de 4 céntimos/litro  en calquera das estacións 
de servizo Shell adheridas a promoción.* 

 Desfrutar de un aforro inmediato de un 20% nas pontes de lavado  en calquera 
das estacións de servizo Shell adheridas a promoción.*  

*Consulta das estacións adheridas na URL www.disagrupo.es/estaciones/tarjetas/DisaContado.aspx 

 Desfrutar do 5% de desconto na moblería Planeta del Mueble. 

 Desfrutar do 5% de desconto no taller Talleres Méndez. 

 Participar nos diferentes sorteos exclusivos  de merchandising oficial do club ao 
longo da tempada de forma totalmente gratuita. 

TIPOS DE ABONOS  
 
 INDIVIDUAL: De uso exclusivo, prezo único de 30€. 

 FAMILIAR: Ofrece a posibilidade de abonar ata un máximo de 4 membros de 
unha misma unidade familiar, sendo o titular e firmante o primeiro de eles, prezo único de 
50€. 

 PROTECTOR: De uso exclusivo, prezo único de 100€. 

  

 

 

 



 

 

CALENDARIO 
 

 O inicio da campaña comezará o luns 26 de Agosto  a partir do cal todo 
interesado en renovar ou facer un novo abono  indistintamente deberá solicitar o 
correspondente formulario de alta ou mantemento de abono  na entrada do almacén  do 
campo Nano García (Iñás) , nos diferentes horarios de remate dos adestramentos das 
distintas categorías do noso club. 

 As oficinas da sede social do club en Vilanova  permanecerán abertas as dúas 
primeiras semanas de Setembro  nas que se poderá consultar dúbidas, solicitar ou 
entregar formularios cubertos e efectuar os pagos, nos seguintes horarios: 

 Martes 3 de Setembro : 17:00-21:00 

 Xoves 5 de Setembro : 17:00-21:00 

 Luns 9 de Setembro : 17:00-21:00 

 Martes 10 de Setembro : 17:00-21:00 

 Mércores 11 de Setembro : 17:00-21:00 

 Xoves 12 de Setembro : 17:00-21:00 

 A partir do fin de semana do 21 de Setembro  comezará o prazo de entrega dos 
abonos no stand anexo o ambigú  do campo Nano García (Iñás) , nos diferentes horarios 
dos partidos das categorías do noso club. 

PROCEDEMENTO  
 

 Tanto para novas altas coma para renovacións o formulario de inscripción será de 
obrigatorio cumprimento . 

  CONTADO 

 Unha vez entregado o formulario debidamente cumprimentado procederase a 
efectuar o pago, retirando o seu debido xustificante. 

 TRANSFERENCIA  

 Unha vez entregado o formulario debidamente cumprimentado e o extracto 
bancario (en papel ou ensinando o PDF) darase por realizado o pago, retirando o seu 
debido xustificante. 

CONTACTO 
 

 Ante calquera tipo de dúbida pode contactar con nos mediante unha mensaxe 
privada a través do Facebook, mediante WhatsApp, ou chamando ó responsable da 
campaña, Óscar Santos, no teléfono 650 859 316 a partir das 15:00 horas ata o 22 de 
Setembro  e a partir das 19:00 horas do 23 de Setembro  en adiante. 

 



 

 

 


