www.pitch.cat

Et presentem moltes raons
per jugar a Pitch and Putt!

www.pitch.cat

EL PITCH
AL MÒBIL
DESCOBREIX
LA NOVA APP
DEL PITCH

pitch.cat/app

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 bola Callaway

MOSTRA
Val per 1 bola
Callaway Supersoft
del Pitch & Putt

Porta aquest tiquet a un
dels camps de P&P que
participin de la promoció
i t'entregaran la bola
del Pitch & Putt

Pots recollir la teva bola als següents camps:
El Vendrell, Sant Cebrià, Vallromanes, Montseny, Oller del Mas,
Mas Pagès, Roc 3, Lloret, Franciac, Portal del Roc, HCP1, Gualta,
Can Cuyàs, Can Rafel, Lleida, Castelló, Teià, Mas Gurumbau,
bonÀrea, Can Mascaró, Mas Torrellas i Costa Daurada

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
EL VENDRELL

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

EL VENDRELL

Vendrell Mar - El Vendrell (Tarragona)
Tel. 977 668 031 / 663 812 586
info@pitchandputtvendrell.es
www.pitchandputtvendrell.es

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
SANT CEBRIÀ

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

SANT CEBRIÀ

Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)
Tel. 937 631 277
info@santcebriapitchandputt.cat
www.santcebriapitchandputt.cat

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

classe
1/2 hora de
gratis
al Pitch & Putt
VALLROMANES

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats en dies festius
et regalem ½ hora de
classe gratis

VALLROMANES

Vilanova del Vallès (Barcelona)
Tel. 938 456 163
info@pitchandputtvallromanes.com
www.pitchandputtvallromanes.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
MONTSENY

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

MONTSENY

Gualba (Barcelona)
Tel. 938 487 203
info@golfmontseny.com
www.golfmontseny.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
OLLER DEL MAS

El primer diumenge de
cada mes, per la compra
d'1 greenfee de 18 forats
es lliurarà un altre greenfee
per al mateix dia

OLLER DEL MAS

Manresa (Barcelona)
Tel. 938 352 882
golf@ollerdelmas.com
www.ollerdelmas.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 greenfee per10€
al Pitch & Putt
MAS PAGÈS

Aconsegueix 1 greenfee
de 18 forats per 10 €

MAS PAGÈS

Sant Esteve de Guialbes (Girona)
Tel. 972 561 001
maspages@maspages.com
www.maspages.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 greenfee
Val per
gratuït
al Pitch & Putt
ROC 3

Per jugadors amb llicència
nova del 2018 i 2019, que no
hagin jugat mai al Roc3,
poden jugar 1 vegada gratis
en dia laborable

ROC 3

Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)
Tel. 936 562 590
info@roc3.es
www.roc3.es

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
LLORET

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

LLORET

Lloret de Mar (Girona)
Tel. 609 132 133 · 972 36 02 16
golflloret@gmail.com
www.golflloret.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
FRANCIAC

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

FRANCIAC

Franciac (Girona)
Tel. 972 471 028
info@golffranciac.com
www.golffranciac.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

descompte
50% de
d'1 greenfee
al Pitch & Putt
PORTAL DEL ROC

Tots els dies a partir de les
15:30h aconsegueix un 50%
de descompte per la compra
d'1 greenfee de 18 forats

PORTAL DEL ROC

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 938 147 383
info@portaldelrocpitchandputt.com
www.portaldelrocpitchandputt.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

Aconsegueix
1 greenfee gratuït
al Pitch & Putt
HCP 1

Els dies laborables per la
compra de 2 greenfees te’n
regalem un. Els dies festius a
partir de les 14h, per la compra
de 2 greenfees te’n regalem un.

HCP 1

Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
Tel. 937 913 001
info@hcp1.es
www.hcp1.es

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

Regal d'un barret o
polo del P&P Gualta
al Pitch & Putt
GUALTA

Per la compra d'1 greenfee
aconsegueix un barret o polo

GUALTA

Gualta (Girona)
Tel. 972 760 338
info@gualta.com
www.gualta.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
o fins exhaurir existències.
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
CAN CUYÀS

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

CAN CUYÀS

Sant Feliu de Llobregat (BCN)
Tel. 93 685 55 66
info@cancuyasgolf.com
www.cancuyasclub.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
CAN RAFEL

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

CAN RAFEL

Cervelló (Barcelona)
Tel. 936 501 911
golf@canrafel.net
www.canrafel.net

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Club Pitch & Putt
LLEIDA

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

LLEIDA

Torre-Serona (Lleida)
Tel. 666 002 433
info@pitchandputtlleida.com
www.pitchandputtlleida.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 greenfee
Val per
gratuït
al Pitch & Putt
CASTELLÓ

Per tots els jugadors
amb llicència (excepte agost)

CASTELLÓ

Castelló d’Empuries (Girona)
Tel. 972 156 210
golfcastello@gmail.com
www.castellopitchandputt.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
BARCELONA - TEIÀ

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

TEIÀ

Teià (Barcelona)
Tel. 935 553 700
info@ctbteia.com
www.ctbteia.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
MAS GURUMBAU

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

MAS GURUMBAU

Taradell (Osona)
Tel. 938 124 146
info@masgurumbau.com
www.masgurumbau.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 bola del
Val per
P&P bonÀrea
al Pitch & Putt
bonÀrea

Per la compra
d'1 greenfee + Dinar

10 € dies laborables i
15 € dies festius

BONÀREA

Massoteres (Lleida)
Tel. 973 294 212
clubesportiu@bonarea.com
www.bonarea-sport.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
o fins exhaurir existències.
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

Aconsegueix 1 mes
d'abonament gratis
al Pitch & Putt
CAN MASCARÓ

Porta a un amic que
es federi i els dos tindreu
1 mes gratis al camp
de Can Mascaró

CAN MASCARÓ

Palma de Cervelló (Barcelona)
Tel. 608 493 533
info@canmascaro.com
www.canmascaro.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

1 fitxa gratis pel
camp de pràctiques
al Pitch & Putt
MAS TORRELLAS

Val per 1 fitxa gratis
pel camp de pràctiques
per a tots els jugadors
amb llicència

MAS TORRELLAS

Santa Cristina d’Aro (Girona)
Tel. 972 836 257
info@pitchmastorrellas.com
pitchmastorrellas.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

L’ACPP no es fa responsable en cap cas de les modificacions en les ofertes
que apareixen en aquest talonari o anul·lacions que es puguin patir. Són els
propis camps els que responen legalment de les mateixes.

2x1 en Greenfee
al Pitch & Putt
COSTA DAURADA

Per la compra d’1 greenfee
de 18 forats es lliurarà un
altre greenfee per al
mateix dia.

COSTA DAURADA

El Catllar (Tarragona)
Tel. 977 653 361
pitch@golfcostadaurada.com
www.golfcostadaurada.com

Promoció vàlida fins el 31/12/2019
No acumulable a altres promocions i no vàlida per a tornejos.
Consulta les condicions al final del talonari o a www.pitch.cat

Promocions vàlides fins el 31/12/2019
o fins exhaurir existències.
Cada promoció és responsabilitat del camp anunciant.
El camp pot demanar identificació
del jugador/a en qualsevol promoció.

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

Prohibida la venda o reproducció.
Promocions exclusives per a posseïdors
de la Tarja ACPP- FCPP amb el pagament
vigent de la quota del 2019.
Les promocions són específiques per a cada camp.
Promocions vàlides una única vegada per persona i camp.
Promocions no acumulables a altres promocions o ofertes.
Promocions no vàlides per a tornejos
Pots consultar totes les condicions i camps que participen
de la promoció a www.pitch.cat

EL TEU
CARNET
AL MÒBIL
Només has d'accedir a la
nostra aplicació online
pitch.cat/app i a l'apartat de
dades del jugador podràs veure
el teu carnet de jugador.
Un cop registrat podràs tenir
totes les teves dades esportives
al mòbil: carnet, historial
esportiu, estadístiques i fins i
tot guardar els teus
recorreguts d'entrenament.

www.pitch.cat/app

