Lleida, 1 de febrer de 2019
Benvolguts amics,
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la convocatòria de la 1ª TROBADA DE
TENNIS TAULA FEDERACIÓ ACELL LLEIDA de la temporada 2018 - 2019.
Aquesta trobada es celebrarà el proper

DIVENDRES 22 de febrer de 2019

al matí (de 10,30h a 12,45 h) al Centre de Tecnificació del Club de Tennis Taula
Borges (a les Borges Blanques), ja que col·laboraran amb nosaltres a realitzar
aquestes trobades.
Tots els esportistes participants han de tenir obligatòriament les Llicències
Federatives en regla i ser afiliats actius a la Federació Catalana d’Esports ACELL.
També han de presentar o renovar el Certificat Mèdic, que serà vàlid pel període
d’un any a partir de la data de signatura del mateix.
No oblideu que per tal de donar de baixa a un esportista, s’ha de notificar per
escrit, si no és així, considerarem que aquests esportistes continuen donats d’alta.
“Si desitgeu donar d’alta a d’altres esportistes, cal omplir el full d’inscripció d’equip
i lliurar la documentació adient (Fitxa de l’Esportista que inclou l’Autorització
Familiar, Certificat Mèdic, Certificat de Discapacitat Intel·lectual i 3 fotografies) a
les nostres oficines de Gran Via, 645.”
Així mateix, us recordem, que l’únic document que cal renovar anualment és el
Certificat Mèdic i que es OBLIGATORI tenir-lo ACTUALITZAT a les nostres oficines 21
dies naturals abans del dia de la competició per poder participar.
Les inscripcions les heu de retornar complimentades

febrer de 2019.

abans del dijous 14 de

Tota inscripció que ens arribi més tard d’aquesta data no serà

admesa, a causa de les dificultats per modificar el calendari de competició.

“A tenir en compte:
RECORDEM QUE EL TRANSPORT VA A CÀRREC DELS CENTRES.

El preu de l’activitat es de 3 euros per trobada i persona i només
podran participar esportistes actius.
Les entitats interessades hauran d’inscriure’s directament a:

alvaro.terreros@federacioacell.org
No s’admetrà cap inscripció telefònica o per fax.
Les Entitats que s’inscriguin rebran tota la documentació via correu electrònic.
Tot esperant rebre les vostres notícies, restem a la vostra disposició per qualsevol
aclariment o consulta.
Atentament,

ÁLVARO TERREROS MARTÍNEZ
COORDINADOR FEDERACIÓ ACELL LLEIDA

