LLIGA DE
FLOORBALL
2021-2022
FEDERACIÓ ACELL

Organitza:

Amb el suport de:

Barcelona, 16 de Juliol de 2021
Benvolguts amics,
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la convocatòria de la competició de la
LLIGA DE FLOORBALL Temporada 2021 - 2022.
Se’ns comunica que l’ esport de Hoquei Interior ha deixat de ser esport Special Olympics.
Per tant es canvia per Floorball que es juga amb un stick similar al hoquei gespa amb
una pilota circular amb forats.
Aquesta nova competició es disputarà al Pavelló de Mundet situat al Carrer Olympe
de Gouges, s/n de Barcelona

Dates previstes: 6 jornades (1 mensual)

27 de Novembre del 2021
29 de Gener del 2022
19 de Febrer del 2022
26 de Març del 2022
30 d'Abril del 2022
21 de Maig del 2022
QUOTES D’INSCRIPCIÓ:
El cost d’inscripció per esportista és de 5.25.-euros mensuals ( de novembre a
maig) i inclou: l’organització, els arbitratges, i les conseqüents medalles i/o trofeus al
finalitzar la temporada.
El cost de la llicència és de 15€ esportista i entrenador. En el cas que siguin
esportistes que habitualment ja participen a competicions de l’ACELL en el mateix club,
la llicència ja és vàlida.
En cas de que l’esportista pertanyi a un altre club haurà de treure una nova
llicència.
En cas de que siguin esportistes nous hauran de fer el pagament i aportar la
documentació oportuna.

Cada club haurà de desplaçar-se pels seus mitjans fins els lloc de competició. La
Federació Catalana d'Esports per a discapacitat intel·lectual (ACELL), NO es fa
càrrec del transport dels esportistes participants ni dels monitors acompanyants.
Us detallem a continuació els canvis en la modalitat de pagament de la inscripció dels
esportistes, aprovats per la Assemblea, i que aplicarem a partir de l'inici:
1) MODALITAT PAGAMENT TOTAL TEMPORADA: El Club pagarà la quota d'inscripció per
la temporada sencera, obtenint un 15% de descompte sobre el preu total.
2) MODALITAT PAGAMENT MENSUAL: El Club pagarà cada mes la quota d'inscripció
total, prorratejat entre 9 mesos (enlloc dels 12 mesos en que es realitzava abans),
iniciant-se al mes d'octubre i finalitzant al mes de juny.

Tots els esportistes participants han de tenir obligatòriament les Llicències Federatives en
regla i ser afiliats actius a la Federació C a t a l a n a

d’Esport

per

P.D.I.-

A C E L L . També han de presentar o renovar el Certificat Mèdic, que serà vàlid pel
període d’un any a partir de l a data de signatura del mateix, motiu pel qual és
imprescindible fer constar la data al document.
Cal tenir present que, amb el canvi de modalitat de pagament, la quota mensual per
esportista s'aplicarà per 9 mesos, i per tant només acceptarem la comunicació de
baixes fins el mes d'abril inclòs, havent de mantenir-se el mateix nombre d'esportistes
durant els mesos de maig i juny en que finalitza la temporada.

“Si desitgeu donar d’alta a d’altres esportistes o realitzar alguna baixa, cal omplir el
formulari corresponent que trobareu a l’arxiu Excel lliurat juntament amb la
convocatòria i e model d’inscripció-arxiu “modificacions”En el cas de les noves altes/complementaries, caldrà lliurar la documentació adient
(Fitxa de l’Esportista que inclou l’Autorització Familiar, Certificat Mèdic, Certificat de
Discapacitat Intel·lectual i 1 fotografia) a les nostres oficines de CEM Mundet

No oblideu que per tal de donar de baixa a un esportista, s’ha de notificar per escrit,si
no considerarem que aquests esportistes continuen donats d’alta.
Recordeu que les noves altes no poden alterar significativament el nivell de joc al
qual està inscrit l’equip.

SISTEMA DE COMPETICIÓ:
Tots el partits es jugaran a la mateixa instal·lació.(Pavelló de Mundet )
L’àrbitre federat ho posarà la Federació (ACELL).
S’ha de tenir en compte l’obligatorietat de presentar les fitxes duran els partits.
Les actes les proporcionarà la Federació (ACELL).
Els entrenadors han de tenir la corresponent llicència federativa (ACELL), per tal de
poder controlar que siguin les persones adients les que dirigeixen els equips i a més a
més quedin cobertes les diferents assegurances.

TERMINI I LLOC D’INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions s’hauran de lliurar màxim el Dijous 23 de Setembre del 2021
Tota inscripció que ens arribi més tard d’aquesta data no serà admesa, a causa de les
dificultats d’haver de modificar el calendari de competició.
Les entitats interessades hauran d’inscriure’s directament a:
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A P.D.I. - ACELL
CEM Mundet: c/ Olympe de Gouges, s/n.

- 08035 BARCELONA

HORARI: de 8:00 h a 18:00 h. (Cal concertar cita prèvia)
TEL: 93 318 39 44
*La documentació haurà de ser presentada personalment, per correu certificat o per
e-mail* - Sara Luna - sara.luna@federacioacell.org
No s’admetrà cap inscripció telefònica o per fax.

Les Entitats que s’inscriguin rebran tota la documentació de la competició via e-mail.

Tot esperant rebre les vostres notícies, restem a la vostra disposició per qualsevol
aclariment o consulta.
Atentament,

MANEL ALGECIRAS

Director Gerent

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al
sistema de tractament titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- amb
la finalitat de poder realitzar la gestió administrativa i comercial. El tractament de les dades queda legitimat en base a la relació comercial que ens uneix.
No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a altres drets, tal i com es detalla a
la informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.federacioacell.org

