SISTEMA DE PAGAMENT TAXA DE LLICÈNCIES, INSCRIPCIÓ D’EQUIP I
ASSEGURANÇA ESPORTIVA D’HANDBOL PLATJA 2018
Un cop validades les llicències d’handbol platja es generarà una factura amb
els imports de les taxes de llicència (3,40€ per llicència) i una altra factura amb
l’import de l’assegurança esportiva, així com una factura per a l’inscripció dels
equips juvenils (77,00€).
L’import de l’assegurança (segons el quadre aprovat a l’Assemblea General
Ordinària del 19/05/18) varia depenent si el federat ha tramitat llicència amb
handbol pista o és nou. Aquesta temporada, al no poder fer la tria
informàticament dels esportistes federats en pista, La factura s’emetrà com si
tots fossin esportistes d’handbol sala i posteriorment s’emetran factures
complementàries o abonaments als clubs d’origen, segons s’escaigui.
TARIFES ASSEGURANÇA ESPORTIVA

Categoria

Sènior
Juvenil
Cadet
Infantil
Aleví
Benjamí

Tarifa assegurança
jugadors amb llicència
d’handbol sala 2017-18
Taula 1

Tarifa assegurança oficials
i tècnics amb llicència
d’handbol sala 2017-18
Taula 2

Tarifa assegurança
jugadors, oficials i
tècnics sense
llicència d’handbol
sala 2017-18 / Nous
Taula 3

12,00 €
6,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

A l’apartat de facturació podeu veure el llistat de les factures que s’han generat
i estant pendent de pagament (inscripció d’equip en el cas dels juvenils, taxes
de llicència i assegurança). Cal fer una transferència al següent número de
compte per l’import de les factures generades amb el concepte:
HBP + núm. factura/es + nom del club:
ES90 0081 0181 13 0001298333
i enviar el comprovant de pagament de la transferència a l’adreça de correu
electrònic llicencies@fchandbol.com abans del dimecres de la setmana del
torneig on es vol participar. Es pot realitzar un pagament únic agrupant
diferents factures, cal aleshores indicar al correu electròniques que envieu el
núm. de les factures incloses en el pagament.
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S’ha de tenir present que aquesta temporada el termini per comunicar a
l’assegurança esportiva és el dimecres abans de cada torneig pel que preguem
que ho tingueu present.
Un cop la FCH tingui còpia de la transferència efectuada, i constin les factures
pagades ja es podrà imprimir el tríptic per presentar juntament amb el DNI als
diferents tornejos. Es pot unificar . Aquest document és el que servirà com a
document acreditatiu de que l’assegurança està tramitada per a competicions
de la RFEBM.
PARTICIPACIÓ EN UN TORNEIG D’HANDBOL PLATJA
Un cop l’equip estigui validat correctament es podrà imprimir el tríptic, i ja es
poden inscriure a un torneig.
Per a realitzar la inscripció, caldrà seguir el procediment que determini
l’organització de cada torneig, enviant el llistat d’inscripció i fent efectiu l’import
de la inscripció, no intervenint en aquest aspecte la FCH.
ASSEGURANÇA ESPORTIVA D’HANDBOL PLATJA
S’adjunta la següent documentació de l’assegurança d’handbol platja:
-

Pòlissa d’Handbol Platja
Protocol d’actuació en cas d’accident esportiu
Comunicació d’accident d’Handbol platja (només per a esportistes nous)
Comunicació d’accident d’Handbol pista (per a federats amb llicència de
pista)

Atenció: la comunicació d’accident és diferent de si els federats tenen llicència
d’handbol pista o no.

AUTORITZACIÓ PER A UNA CATEGORIA SUPERIOR
Adjuntem document d’autorització per alinear a esportistes a una categoria
superior. Aquest document s’ha d’omplir i signar degudament pel tutor/a del
menor i lliurar-lo al torneig a disputar.
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