SUBVENCIONS A ARQUERS/ES
PER DESPLAÇAMENTS INDIVIDUALS
CAMPIONATS ESPANYA

El criteri d’adjudicació de les subvencions per participació en CAMPIONATS D’ESPANYA, correspon als Comitès
de cada disciplina. Per a qualsevol consulta sobre els campionats subvencionats o els criteris de concessió,
consultar amb el corresponent comitè.




Comitè Català d’Aire Lliure i Sala slopez@fcta.cat
Comitè Català de Tir de Camp ccamp@fcta.cat
Comitè Català de Tir de Bosc cbosc@fcta.cat

La percepció de la subvenció serà comunicada (amb posterioritat a la celebració del campionat), per correu postal,
personalment a l’arquer/a beneficiari/a de la mateixa.
Una vegada rebuda la comunicació de la concessió de la subvenció l’arquer/a haurà de seguir el procediment
següent:
 Emplenar i signar el rebut.
Adjuntar la documentació acreditativa del desplaçament:
 Factura allotjament (on consti com a titular o com a ocupant de l’habitació, el preceptor/a de l’ajut).
 Tiquets de peatge o d’aparcament (per justificar el quilometratge en vehicle particular).
 Bitllet i/o factura i rebut (en cas que el desplaçament hagi estat en transport públic).
Aquests ajuts són concedits pel Consell Català de l’Esport (CCE) de la Generalitat de Catalunya, i la documentació
que cal adjuntar és la documentació requerida pel CCE, per tal d’acreditar el desplaçament.
La concessió de la subvenció queda vinculada al compliment d’aquests requeriments. Sense els quals no
podrem fer efectiva l’esmentada subvenció.
Com que la comunicació de la concessió de la subvenció sempre és posterior a la celebració del Campionat, i el
temps de comunicació varia segons cada comitè; els arquers/es que hagin participat en un campionat
subvencionable, hauran de conservar en el seu poder, la documentació acreditativa del desplaçament, el temps que
calgui, per tal de poder-lo acreditar; en el cas que se’ls comuniqui que els ha estat concedida la subvenció.

Aquest procediment, a part dels campionats d’Espanya, és aplicable a qualsevol desplaçament individual de
qualsevol altre competició, que pugui ser subvencionada per la federació.

