1a CONCENTRACIÓ DE TECNIFICACIÓ DE
L’ALT RENIDMENT CATALÀ
FIGURES OBLIGATÒRIES 2016 (FO CAR1)
Benvolgut/da,
Els propers dies 19 i 20 de de novembre tindrà lloc la 1ª concentració de
tecnificació de Figures Obligatòries de l’Alt Rendiment Català al CAR de Sant
Cugat del Vallès (FO CAR1).
Per aquesta concentració de tecnificació es convoquen a tots i totes
els/les esportistes que durant el 2016 s’hagin classificat pel campionat de
Catalunya de Figures Obligatòries de la seva categoria.
Els/les esportistes seleccionats/des, així com els/les tècnics han de
posseir la llicència federativa de l’any 2016.
Tots/es els/les esportistes concentrats/des tenen el dinar inclòs del
dissabte. Així mateix, tots/es aquells/es esportistes que ho desitgin i sol·licitin
abans del dia 16 de Novembre poden quedar-se en Règim de Pensió Completa
(sopant i dormint al CAR de Sant Cugat del Vallès la nit de dissabte a
diumenge).
El cost de la concentració és de 45 Euros pels entrenaments i dinar de
dissabte i de 60 Euros pels esportistes que sol·licitin la pensió completa al CAR
(places limitades a 13 esportistes per rigorós ordre de sol·licitud, amb
preferència per als esportistes amb residència en punts més llunyans al CAR de
Sant Cugat del Vallès i sempre sol·licitat a través del correu arc@fecapa.cat
màxim el 16 de Novembre)
Es prega que es confirmi l’assistència abans del dimecres dia 16 de
novembre enviant correu a arc@fecapa.cat amb les dades que trobareu en el
formulari adjunt així com el consentiment de la cessió dels drets d’imatge a la
FCP.
DADES DE PAGAMENT:
Cal fer l’ingrés al número de compte:
ES42 2100 3054 6122 0049 4287
Concepte: CAR FO1
Enviar el justificant de pagament a: arc@fecapa.cat

Amb el suport de:

HORARI TIPUS DE LA TECNIFICACIÓ DE F.O.
PROGRAMA ARC 2016
19 i 20 de novembre CAR
HORES
9:00h a 10:15h
10:15h a 11:30h
11:30h a 12:45h
12:45h a 14:00h
14:00h a 15:15h
15:15h a 16:30h
16:30h a 17:45h
17:45h a 19:00h
19:00h a 20:15h

9:00h a 10:15h
10:15h a 11:30h
11:30h a 12:45h
12:45h a 14:00h

PREPARACIÓ TÈCNICA

ALTRES SERVEIS #

DISSABTE 19 (CAR DE SANT CUGAT)
GRUP 4 (Júnior i Sènior)
GRUP 1
GRUP 3 (Juvenil)
GRUP 2
GRUP 2 (Cadet)
GRUP 3
GRUP 1 (Aleví i Infantil)
GRUP 4
DINAR (CAR DE SANT CUGAT)
GRUP 4 (Júnior i Sènior)
GRUP 1
GRUP 3 (Juvenil)
GRUP 2
GRUP 2 (Cadet)
GRUP 3
GRUP 1 (Aleví i Infantil)
GRUP 4
SOPAR (CAR DE SANT CUGAT)
DIUMENGE 20 (CAR DE SANT CUGAT)
GRUP 1 (Aleví i Infantil)
GRUP 4
GRUP 2 (Cadet)
GRUP 3
GRUP 3 (Juvenil)
GRUP 2
GRUP 4 (Júnior i Sènior)
GRUP 1

TÈCNIC
INTERNACIONAL:

RAFAELLO MELOSI

* Els grups definitius es configuraran en funció de les inscripcions rebudes i poden
modificar els horaris. La FCP es reserva el dret de fer aquestes modificacions i avisar
amb antel-lació suficient als esportistes *
# El bloc d’altres serveis es pot veure modificat en quan a grups i horaris. La FCP es
reserva el dret de fer aquestes modificacions i avisar amb antel-lació suficient als
esportistes. Aquests serveis poden ser: PREPARACIÓ FÍSICA, PODOLOGIA,
NUTRICIÓ, COACHING, FISIOTERÀPIA #

Atentament,
Programa ARC

Av. Meridiana 27, 3r
08018 Barcelona
93 215 05 13

www.fcpatinatge.cat
Amb el suport de:

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ CONCENTRACIÓ FO CAR1
TECNIFICACIONS PATINATGE ARTÍSTIC 2016-2017


Tots els camps són imprescindibles per a la formalització de la inscripció.

Nom i cognoms de l’esportista
DNI de l’esportista
Número de llicència 2016-2017
Data de naixement
Telèfon de contacte
E-mail de contacte
Categoria
Codi concentració

FO CAR1

COMPROMÍS I AUTORITZACIÓ PARES O TUTORS LEGALS
(Jugadors/es menors d’edat)
En/Na …………………………………………………………………… amb DNI nº ……………………………
com a
tutor/a legal de ………………………………………………………………………………….......…, l’autoritzo a acudir a
les activitats proposades dins del programa ARE amb la Federació Catalana de Patinatge que
es duran a terme als centres de tecnificació de la FCP i autoritzo els responsables de la FCP, a
desplaçar, si cal, el meu fill/a amb cotxes particulars i/o autobús els dies que així sigui
requerit.
Així mateix autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui ésser enregistrada a través de
gravacions audiovisuals i que puguin ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet,
material promocional, publicitat, xarxes socials, etc.). Cedeixo els drets d’imatge sense
limitació territorial ni temporal a la Federació Catalana de Patinatge.
Eximeixo de tota responsabilitat a la Federació Catalana de Patinatge i em faig responsable
de tots els fets que puguin concórrer derivats del comportament inadequat o incompliment de
les normes de la FCP per part del meu fill/a.
En cas d’incidència avisar a …………………………………………………………………….
Núm de telèfon …………………………………………….....................................
Data i signatura pare/mare o tutor legal

Amb el suport de:

