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Els propers dies els esportistes que participen habitualment en competicions i campionats 
oficials representant al Club Natació Vilanova rebereu a través de l´entrenador de la secció 
de natació el full de sol.licitut de llicència de la Federació Catalana de Natació. 
La llicència federativa habilita a participar en qualsevol competició que es trobi en el 
calendari de la Federació Catalana de Natació entre l´1 d´Octubre de l´any en curs fins el 30 
de setembre de l´any següent en la especialitat en la que en la que es signa aquest full. 
El cost de la llicència per la temporada 2012/2013 és de 36 €, dels quals el club en subvenciona 
la meitat (18 €). Els altres 18 € van a càrrec de les families i us seran carregats en compte el 
mes següent de la tramitació de la llicència a la Federació Catalana de Natació juntament 
amb la quota mensual. 
 

Si hi ha algun/a esportista que fins ara no hagi competit (amb independència de la secció a la 
que pertany‐natació, màsters, natació sincronitzada) i ho vulgui fer a partir d´ara (natació o 
màsters) haurà de demanar aquest mateix full a l´entrenador de la secció de natació Fco 
José Herrera. A més, haurà d´adjuntar còpia del DNI o NIE, i en cas de no disposar‐ne còpia 
de la partida de naixament. 
 

QUE CAL FER: 
L´esportista ha d´omplir l´espaï reservat al nom i cognoms, possar en nº del CAT SALUT (en el 
cas de disposar‐ne‐na vàlids altres tipus d´assegurança),  i signar aquest document. En el cas 
de ser menor d´edat també l´acompanyarà la signatura del pare/mare o tutor legal. 
Un cop omplert el full amb les dades sol.licitades es retornarà a la menor brevetat a 
l´entrenador del seu grup. 
 

QUE CAL SABER 
Si es dona alguna de les següents situacions l´esportista (si es major d´edat) o pares/tutors 
legals (si es menor d´edat) hauran d´abonar l´import de la subvenció de 18 € que aporta el 
Club Natació Vilanova. 
 

1. Si l´esportista decideix canviar de club la temporada següent (1). Condició prèvia per 
poder concedir la carta de baixa per poder fitxar per un altre club. (30 setembre) 

2. Si l´esportista causa baixa de la entitat abans de final de temporada (30 setembre) (1). 
3. Si l´esportista a final de temporada no ha participat en el 60 % de les competicions en 

les que ha estat convocat  (2). 
(1) L´import a satisfer serà de 18 €. 
(2) L´import a satisfer serà en proporció de la partr de la llicència no utilitzada durant la temporada. (ex: esportista que ha participat 

en un 30 % de les competicions en les que ha estat convocat/da haurà de satisfer l´import corresponent al 70% restant (12,60 €). 
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