
 

A partir d’ara Caprabo s’escriurà amb  

El Club s’adhereix al programa CapraboSport!  

 

Què és CapraboSport? 
És un programa de Caprabo que té com a objectiu fomentar la vida 
saludable i la pràctica d’esport a través d’ajudes econòmiques a equips i 

clubs no professionals. 

 

 

Per què el Kallípolis s’hi adhereix? 
Pel club representa una oportunitat única de generar una nova font 
d’ingressos que, sense cap risc, repercutirà positivament i directament en 
totes les nostres sòcies. Caprabo es compromet a fer un donatiu mensual 
al Kallípolis, corresponent al 4% de l’import de les compres realitzades 

amb la targeta El Meu Club Caprabo de les nostres sòcies durant aquell 

mes. 
 

 

Què m’aporta adherir-me a CapraboSport? 
Què en farà el Kallípolis d’aquests diners? 

 
Adherint-te al programa, estaràs col·laborant a finançar projectes 

esportius del Club. El Club, en cada moment, valorarà la prioritat dels 
projectes i informarà d’on van destinats els diners. La voluntat del club és 
que aquests diners repercuteixin de manera equitativa sobre totes les 
sòcies i equips del club. 
 

- El 25% anirà a projectes de formació: entrenadores, nedadores i famílies 

- El 50% destinats a la Gala de Nadal 

- El 25% nous projectes 

 

   = 

Kallípolis 

+ 

Caprabo 

+ 4% 

+ 

ingressos 

+ projectes 

per a 

tothom 

 



Qui hi pot participar? 
Totes les sòcies del club (si són menors el seu tutor/a) juntament amb  

2 familiars més que tinguin la targeta de El Meu Club Caprabo.  

 

Com em puc adherir al programa CapraboSport del Kallípolis? 
 

1. Si ja tens la targeta El Meu Club Caprabo*: 

 

- Omplir la butlleta d’adhesió a CapraboSport (la podeu sol·licitar al 
club o descarregar-la directament en format pdf).  

- Retornar la butlleta a les oficines del club 

* Si ja ets client, mantens tots els avantatges, però, amb l’afegit que el 4%  

de les compres aniran al Kallípolis! 

2. Si no tens la targeta El Meu Club Caprabo: 

 

- Sol·licitar la targeta de Caprabo a qualsevol establiment o a les 
oficines del  club. 

- Omplir la butlleta d’adhesió (la podeu sol·licitar al club o descarregar-
la directament en format pdf).  

- Retornar la butlleta a les oficines del club 
 

Quan podem començar? 

Perquè tot això passi, només cal que us poseu en marxa, sol·liciteu la 
targeta i ompliu la butlleta d’adhesió! 

Recordeu que podeu convidar a participar-hi a 2 familiars més! 

 

En aquest enllaç, trobareu tots els establiments de Caprabo on podeu anar 
a comprar! http://www.caprabo.com/ca/conoce-
caprabo/localizador/conoce_tucaprabo.html 

 

 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR! 
 

Sòcies 

+ 
2 familiars 

Tarja Caprabo 

+ 

Butlleta Adhesió 

JA!!! 
Maig 2015 

+ TARGES CAPRABO  

=  

+ BENEFICIS PER LES VOSTRES FILLES!!! 


