CURS D’ÀRBITRE D’HANDBOL PLATJA / SABADELL.

1.- Convocatòria
La Federació Catalana d’Handbol a través de Comitè Català d’Àrbitres, convoca el curs:
CURS D’ÀRBITRE D’HANDBOL PLATJA.
Amb l’autorització de la “Comité Técnico Arbitral” de la RFEBM.
2.- Data i Lloc
El curs es realitzarà el dia 26 de maig de 2018.
Adreça: (Pavelló) Complex Esportiu OAR Gracia.
C/ Boccacio, 62.
08205-SABADELL.

3.- Horari
Part Teòrica: De 09:00 a 11:30 hores
Parts Pràctica: de 11:45 a 13:30 hores
Per la part pràctica cal portar roba esportiva, rellotge i xiulet.

4.- Requisits
Podran inscriure’s al curs les persones que hagin complert els 16 anys.
Obligatori tenir una adreça de correu electrònic.

5.- Inscripcions
Els alumnes de nova inscripció en aquest curs han de realitzar una transferència
bancaria al núm. de compte ES90 0081 0181 1300 0129 8333
L’import del curs és de VINT EUROS (20€).
Pels alumnes que ja hagin fet el curs àrbitre territorial i estiguin adscrits a la Federació
Catalana d’Handbol, el curs serà gratuït.
Tots els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt juntament amb a la
documentació sol·licitada aquesta adreça de correu electrònic:cca@fchandbol.com
El darrer dia per realitzar les inscripcions és el 25 de maig de 2018
Passeig del Canal 39, baixos · 08970 Sant Joan Despí
Tel. 93 601 01 01 · Fax. 93 268 08 97
secretaria@fchandbol.com · www.fchandbol.cat

6.- Documentació necessària:
a.- Fotocopia DNI.
b.- 1 fotografia format carnet.
c.- Fotocopia targeta sanitària.
d.- Fotocopia primera pàgina del compte bancari.
e.- Copia de la transferència bancaria del pagament del curs

7.- Àmbit d’aquest curs
Aquest curs té validesa federativa, es a dir, permetrà a les persones que el realitzin
disposar d’una llicència federativa d’àrbitre d’Handbol Platja.
9.- Ajornament o anul·lació del curs
El Comitè Català d’Àrbitres, es reserva el dret d’ajornar o suspendre aquest curs abans
del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de
10 alumnes.

10.- Per a més informació podeu contactar amb:
Federació Catalana d’Handbol.
Tel. Informació dilluns, dijous i divendres 936.010.101. Na. Encarna Usero
@: cca@fchandbol.com
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