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El carnet de penyista és un document oficial que et vincula al FC Barcelona i a la seva
massa social. Aquest carnet, expedit per la Confederació Mundial de Penyes, t’acredita
com a soci de la teva penya i et permet gaudir de diferents avantatges en exclusiva.

QUÈ POTS FER AMB EL
CARNET DE PENYISTA?
GAUDEIX DELS ESPAIS I DELS SERVEIS QUE T’OFERIM
•• Accedeix als espais del Club.
•• Tindràs un descompte del 25 % sobre el preu de l’entrada al Museu.
•• Podràs beneficiar-te de preus exclusius per a penyistes si reserves els
desplaçaments amb FC Barcelona Desplaçaments.
•• Tindràs un 20 % de descompte a la Megastore del Barça durant els dies del Congrés
Mundial de Penyes.
•• Podràs recollir les entrades de la teva penya a la taquilla mostrant el localitzador
per a la recollida, el teu carnet de penyista i el DNI.
•• Gaudeix d’un 5% de descompte a l’FCBotiga durant tot l’any.
•• Gaudiràs de 10 euros de descompte per viatjar amb Vueling*

VINE I PARTICIPA EN ELS ACTES I ESDEVENIMENTS ORGANITZATS
PER LA CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
•• Participa en el Congrés Mundial de Penyes i en totes les seves activitats (Torneig de
Futbol 7, Torneig Penyes Futbol Games, Torneig de Cartes, etc.).
•• Participa en les activitats organitzades per la Confederació Mundial de Penyes del
FC Barcelona al llarg de la temporada.

DONA SUPORT ALS TEUS EQUIPS!
•• Primer Equip de Futbol: accedeix mitjançant la teva penya a entrades per als partits
del primer equip de futbol tant al Camp Nou com als desplaçaments i a les finals.
•• Estadi Johan Cruyff: invitacions per als partits del Barça B, Juvenil A i Femení
(presentant el carnet de penyista a la taquilla).*
•• Palau Blaugrana: invitacions per als partits de les seccions professionals de
futbol sala, handbol i hoquei, excepte per als partits de categoria A, categoria A+
i categoria A++, per als quals obtindràs un 50 % de descompte sobre el preu de
l’entrada (presentant el carnet de penyista a la taquilla).*
•• Ciutat Esportiva Joan Gamper: accés als partits de futbol formatiu i seccions (caps
de setmana).
* El Club es reserva el dret a excloure algun partit, i ho avisarà amb antelació suficient.

I TAMBÉ A LA TEVA ZONA: FENT BARÇA AL TERRITORI!
•• Drets que les penyes atorguin.
•• Activitats i avantatges de la Confederació Mundial de Penyes i de les Federacions
Territorials.
•• Participa en els actes i les reunions de la zona.

*Codi promocional vàlid per a penyistes fins a exhaurir existències

FEM BARÇA,
FEM PENYA

