PROTOCOL LLICÈNCIES 2020-2021:

1.

Del 9 de setembre al 15 de setembre heu d’enviar al mail secretariatecnica@cntarraco.cat, la
sol·licitud de llicència ben complimentada. En cas que el vostre fill/filla competeixi en dues
seccions ho heu d’enviar per duplicat especificant la disciplina que participi. Aquí trobareu el
formulari de sol·licitud per omplir:

HTTPS://WWW.AQUATICS.CAT/TRAMITSFCN/TRAMITACIOLLICENCIES (O TAMBÉ LA TROBAREUA
ADJUNT EN AQUEST MAIL)
Us passem un exemple de com heu d’omplir aquesta sol·licitud:

2.
-

-

Aquesta sol·licitud és imprescindible que:
Vingui adjuntada amb la fotocòpia del DNI a dues cares de la persona que signa i del nen/nena
(en cas de no tenir DNI; llibre de família o passaport, si fossin residents a espanya,
acompanyaran, també, l’oportú permís de residència)
Imprès oficial de protecció de dades ben complimentat, en el cas de menors signat pel tutor
legal que signa la sol·licitud de llicència, que el trobareu al següent enllaç:

https://www.aquatics.cat/documents/getDocument/4/9400/Cl%C3%A0usula%20General%20Protecci%
C3%B3%20de%20Dades/pdf ( TAMBÉ LA TROBAREU ADJUNT EN AQUEST MAIL )
-

Caldrà complimentar bé tota la documentació:
o La Sol·licitud de llicència i protecció de dades cal que estigui feta amb bolígraf de color
blau sense res tatxat. Sinó, no serà acceptada.
o Molt important que signi el menor i el pare/mare també, adjuntant tota la
documentació, si manca alguna cosa tampoc l’acceptaran.
o Un cop ens envieu el mail, cal que especifiqueu en l’assumpte la disciplina i el nom de
l’esportista (ex. Waterpolo, Juan Garcia...)

Pel que fa a la documentació adjuntada heu d’especificar i enviar TOT JUNT en 4
documents en pdf:
1. Full de sol·licitud
2. DNI del nen/nena
3. DNI del pare/mare que signa la sol·licitud
4. Imprès oficial de protecció de dades
El preu de la llicència és:
a. Menors de 16 anys (2006 i posteriors): 48,10€
b. Majors de 16 anys (2005 i anteriors): 52,15€
o

3.

Els esportistes fins a 16 anys (nascuts l’any 2006 i posteriors) i els esportistes màsters, en cas de
subscriure més d’una llicència per cada disciplina esportiva, només hauran d’abonar el preu de la
primera.

