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Benvolguts amics,
Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la convocatòria de la competició
de la LLIGA INTERCLUBS LLEIDA de la temporada 2022 - 2023.
Com ja sabeu, aquesta competició es celebra en dissabtes segons calendari,
amb horari aproximat de 9:30 a 12:30, aproximadament.
Tots els esportistes participants han de tenir obligatòriament les llicències
federatives actualitzades 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.

La quota de la lliga serà de 2€ per partit/esportista
Ell preu de la lliga anirà en funció de les inscripcions totals. Es notificarà del preu final
a tots els clubs abans de l’inici de la lliga 22-23.

“Si desitgeu donar d’alta a 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 1 fotografia) als dos correu següents: sara.luna@federacioacell.org i
guillem.sole@federacioacell.org
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.

“Recordeu que les noves altes no poden alterar significativament el nivell de
joc al qual està inscrit l’equip.

Les inscripcions les heu de retornar complimentades abans del 10 d’octubre del
2022. Tota inscripció que ens arribi més tard d’aquesta data no serà admesa.
“A tenir en compte:
Per facilitar l’organització de la competició i evitar despeses innecessàries
queda prohibit aplaçar partits durant la temporada”.
RECORDEM QUE EL TRANSPORT VA A CÀRREC DELS CENTRES.
La documentació haurà de ser enviada per e-mail a:
guillem.sole@federacioacell.org

DATES:
5/11/22
10/12/22
14/1/23
4 o 11/02/2023
18/3/23
15/4/23

...
*Dates subjectes a possibles modificacions en funció dels equips participants.

No s’admetrà cap inscripció telefònica o per fax.

Les Entitats i Clubs que s’inscriguin rebran tota la documentació via correu
electrònic.

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

