Federació Catalana de Tir amb Arc
ANNEX - PREUS OCTUBRE 2015

PREUS ANUALS

NOVES LLICÈNCIES (ALTES)

LLICÈNCIES ESPORTIVES

PREU REDUÏT (darrer trimestre 2015)

Temporada 2015

únicament per a NOVES ALTES (1a llicència)

LLICÈNCIES (Noves i renovacions)

sol·licitades d' 1 octubre a 30 novembre 2015
(data caducitat llicència: 31/12/2015)

TIPUS i CATEGORIA

Llicència Llicència
CATALANA NACIONAL

TIPUS i CATEGORIA

Llicència Llicència
CATALANA NACIONAL

L'edat la determina l'any de naixement (es comptarà l'edat que es complirà durant l'any en curs).

CLUB RENOVACIÓ
CLUB NOU

18,10 €
18,10 €

118,50 €
143,50 €

ARQUER fins a 13 anys
ARQUER de 14 a 18 anys
ARQUER a partir de 19 anys
ARQUER+19 anys - Discapacitat

9,45 €
25,10 €
48,00 €
25,10 €
28,05 €

JUTGE
TÈCNIC
CURSETISTA

CLUB NOU

9,05 €

71,75 €

16,80 €
42,00 €
64,75 €
42,00 €

ARQUER fins a 13 a.

6,40 €

10,10 €

ARQUER de 14 a 18 a.

14,20 €

22,75 €

ARQUER + de 19 a.

25,65 €

34,10 €

ARQUER+19 a.- Discapacitat

14,20 €

22,75 €

36,85 €
36,85 €

JUTGE
TÈCNIC

CURSETISTA

9,15 €

20,15 €
15,65 €

20,15 €

9,15 €

Desgloç quotes de l'assegurança esportiva d'accidents personals:

(inclosa en els preus de les llicències)
ARQUERS / TECNICS - NACIONALS:
ARQUERS / TÈCNICS - CATALANES:

3,45 €
3,30 €

MAPFRE
MUTUASPORT

La vigència de les llicències 2015 finalitza a 31 de desmbre de 2015. El periode de sol·licitud de llicències 2015 finalitza a 30 de novembre de 2015

ARQUER DISCAPACITAT: Per a poder beneficiar-se d’aquest preu especial, en el moment de sol·licitar la llicència, s’ha d’adjuntar la documentació
CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE LA DISCAPACITAT, del Departament de Benestar Social i Família, de la Generalitat de
Catalunya. S’ha de tenir un mínim d’un 33% de discapacitat, i un CERTIFICAT MÈDIC, amb una descripció de la discapacitat. .
LLICÈNCIES CONJUNTES i ASSEGURANÇA ESPORTIVA D'ACCIDENTS PERSONALS:
Si un esportista posseiex més d'una llicència i les sol·licita conjuntament, sempre que aquestes siguin del mateix tipus (totes catalanes o bé totes nacionals);
pagarà únicament només una assegurança individual, descomptant-se, la/les altres. Per exemple:
NACIONAL ARQUER + NACIONAL TÈCNIC o JUTGE - descompte de 3,45 € (una assegurança)
NACIONAL ARQUER + NACIONAL TÈCNIC + NACIONAL JUTGE - descompte de 6,90 € (dues assegurances)
CATALANA ARQUER + CATALANA TÈCNIC - descompte de 3,30 € (una assegurança)
Degut a la nova moratòria, amb caràcter indefinit, en l'aplicació de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport , les llicències de tècnics federatius
seguiran tenint el mateix camp d'actuació que fins ara.
Les llicències nacionals són homologades per la Federació Española de Tir amb Arc, són d'àmbit nacional i reconegudes per la Federació Internacional (WA).
Les llicències catalanes, són emeses per la Federació Catalana de Tir amb Arc, i són només d'àmbit catala.

El canvi, durant la temporada de llicència catalana a llicència nacional, comportarà un suplement de 6,25 €uros sobre la diferència de preu.
El duplicat de llicència, comportarà un suplement de 6,25 €uros.
La llicència de tècnic només habilita per exercir en el sí d'un club inscrit degudament a la Federació.
Serà obligació dels clubs informar als esportistes del que comporta cada tipus de llicència abans de sol·licitar-la.
Un club estarà habilitat per a sol.licitar renovacions o altes de llicències si està integrat en la FCTA, i al corrent de quotes.
El Club que no hagi satisfet la quota a 28 de febrer, perdrà la condició d'integrat a la FCTA, un cop vistes les seves al·legacions, i si aquestes no resulten
Els clubs que sol.licitin llicències nacionals hauran d'abonar la quota nacional de club . Per aixó hauran d'estar degudament inscrits al Registre d'Entitats
Els clubs que sol.licitin nomès llicències catalanes, podran abonar, només la quota d'inscripcio de club a la Federació Catalana.

