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TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ PRATENC, AA

- TEMPORADA 2017/2018-

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
1. Els atletes i socis nous hauran de portar: 1 fotografia mida carnet, fotocòpia del DNI, NIE, o llibre de
família en el seu cas, fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (atletes escola).
2. Atletes Federats amb antiguitat hauran de renovar la fotografia segons petició de la Federació
Catalana o Espanyola d’atletisme.
3. Atletes estrangers que es volen fer la Llicència o renovar-la, hauran de portar el permís de residència
i el certificat d’empadronament. (Presentació de documentació anual)

PAGAMENT DE LES QUOTES:
El pagament de la quota es podrà fer en un sol pagament a l’inici de la temporada (màxim al mes
d’octubre), de manera trimestral a l’inici del trimestre (octubre, gener i abril) o cada mes (9 pagaments
entre el mesos d'octubre i juny.)
La forma de pagament es realitzarà amb rebut domiciliat o mitjançant transferència bancària indicant
NOM I COGNOM de l’atleta als següents CC:
BBVA: ES58 0182 4207 5102 0174 4364
LA CAIXA: ES68 2100 0320 1102 0006 7333
La documentació i el comprovant d’ingrés bancari de la quota corresponent haurà de ser lliurada a la
secretaria del Pratenc Associació d’Atletisme per correu electrònic o de manera presencial.

IMPORTANT: A principis de setembre es domiciliaran les quotes dels socis que no s’hagin donat de baixa.
Les despeses dels rebuts tornats s’hauran d’abonar.

DESCOMPTES PELS SOCIS DEL PRATENC , AA

1. 10% DE DESCOMPTE A LA QUOTA ANUAL
Es podran aprofitar d’aquest descompte totes les persones que facin el pagament de la quota Anual
abans del 10 de Setembre.
2. DESCOMPTE FAMILIAR
Descompte del 10% sobre la quota anual a partir del segon familiar, del 15% al tercer, del 20% al quart i
posterior (per any de naixement, respectivament).
Només es poden aprofitar d’aquests descomptes les famílies amb llicència federativa.
3. DESCOMPTE SOCI SAGNIER
Els Socis del Sagnier tindran un descompte sobre la quota anual de 40€.
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TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Les tramitacions de les llicències es duran a terme entre setembre i octubre. El pagament de les
Llicències s’haurà d’efectuar entre aquests mesos.
En el cas de renovacions de llicències, sòls es tramitaran les confirmades i pagades abans del 20
d’octubre, en cas contrari s’haurà de pagar la sanció reclamada per la Federació.
Es continuarà tramitant les Llicències de Muntanya.

ROBA OFICIAL PRATENC , AA

La roba de competició inclou: samarreta de tirants i pantaló curt/malles o top i calça/shorts, samarreta
d'entrenament, dessuadora i xandall. S'haurà d’abonar 40€. La resta de peces es podran adquirir a
banda.
Els socis actius a més de les instal·lacions, plans d’entrenaments dirigits, tindran opció a altres serveis
com descomptes en massatges, restauració, rentat de cotxes, benzina, dues hores de piscina a la
setmana en l’horari acordat, entre molts altres que trobareu a la pàgina web (www.pratencaa.net ). Per
a més informació dirigiu-vos a la oficina del Pratenc, en horari de 17:30 a 20:00 h. dimarts, dimecres i
dijous. Els dilluns i divendres l’oficina romandrà tancada.

