vine per la llicència

Llicència Federativa - 20198
Tarifes A Bàsica (només Espanya): Major 70,30

- Juvenil 53,10

- Infantil 31,55

Tarifes B1 (Espanya-Pirineu francés-Andorra): Major 98,90 - Juvenil 81,70 - Infantil 51,50
La validesa de la Llicència és l'any natural (1-Gener a 31-Dbre), sempre caduca el 31-Dbre. i la prima és fixa.
La tramitació de la Llicència sense pertànyer a un club inscrit en la Federació té un cost addicional d'11 euros.

Avantatges de la Llicència Federativa
Et dóna dret a la pràctica de:
- Senderisme

- Escalada

- Esquí de muntanya

- Muntanyisme

- Vies ferrades

- Carreres per muntanya

- Alpinisme

- Campaments

- Descens de barrancs

... a més a més de:
- Descomptes en refugis de muntanya
- Trobades de jóvens en estiu i hivern
- Escola Valenciana d'Alta Muntanya (EVAM) i a la Escuela Española de Alta Montaña (EEAM)

... i també quedes assegurat en cas d’accident esportiu contra lesions.

a r a és el m o me n t
OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA. Prestació d'assistència sanitària en cas de lesió corporal

que derive d'una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'assegurat,
sobrevinguda pel fet o ocasió de l'exercici de l'activitat esportiva per la que l'assegurat es
trobe afiliat i que li produïsca invalidesa temporal, permanent o mort.
Retalla, complimenta i fes-nos arribar la ‘DOMICILIACIÓ’ adjunta
Centre Excursionista Pedreguer

C/. Cavallers, 27-1er - 03750 Pedreguer

……………………………………………………….……… retallar ……………………………………………………………………….

Fe d e r a ’ t

DOMICILIACIÓ LLICÈNCIA FEDERATIVA

DADES
Nom
Cognoms:
Data de naixement:
Adreça

___

C.P.
Població
Província
Telèfon
D.N.I
Correu electrònic
CLUB: CENTRE EXCURSIONISTA PEDREGUER

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
IBAN

ES

Entitat Bancària
Adreça

Població

Autoritze el càrrec al compte assenyalat: (marqueu amb una creu)
□ OPCIÓ 1 : Llicència.
□ OPCIÓ 2: Llicencia + 11 €.

OPCIÓ 1: L’import a domiciliar serà únicament el de la l licència esportiva que
es desitge, sempre que siga soci del CENTRE EXCURSIONISTA PEDREGUER i
vullga que aparega a la llicència el nom del club.

NOTA: La llicència esportiva serà remesa al club.
OPCIÓ 2: En aquest cas l’import a domiciliar serà el de la llicència esportiva
més 11 €, siga o no soci d’un club de muntanya i vullga rebre la llicència
esportiva a la seua adreça.

NOTA: “ De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades Personals l’informem

que vostè ens autoritza a comunicar les dades que ens facilita per a ser incloses a uns
fitxers automatitzats, la titularitat dels quals correspon a la FEDME i a la FEMECV amb la
finalitat de federar-se i rebre informació general sobre els serveis, promocions i activitats
relacionades amb aquestes. L’informem també que podrà exercir els seus drets d’accés,
rectificació i supressió mitjançant una comunicació dirigida a FEDME c/ Floridablanca,
84, 08015 - Barcelona i a la FEMECV c/ Mariano Luiña, 9, 03201 - Elx.”

Signatura del/s Titular/s
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