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NATACIÓ MÀSTERS 

 LLICÈNCIA FEDERACIÓ CATALANA NATACIÓ (MS) – 2013/2014   

UN CLUB BEN VIU 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
Real Federación Española Natación i registre municipal d´entitats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

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 
especialitat de natació màsters el full de sol.licitut de llicència de la Federació Catalana de 
Natació. 
 

Si hi ha algun/a esportista que fins ara no hagi competit de la secció de natació i ho vulgui fer 
a partir d´ara 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 i signar aquest document.  
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 haurà d´abonar l´import de la 
subvenció de 19 € que aporta el Club Natació Vilanova. 

 
1. Si l´esportista a final de temporada no ha participat en el 60 % de les competicions en 

les que ha estat convocat  (1). 

 
(1) L´import a satisfer serà en proporció de la part 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. 

 
 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
 

Vilanova i la Geltrú, 2 de Novembre de  2013 


