CIRCULAR 04/2019-20
Fe d’errates i nota aclaridora per la renovació i alta de llicències

Assumptes
1. Fe d’errates quota llicència juvenil.
2. Fe d’errates renovació llicència esportiva.
3. Procediment per sol·licitar la promoció entre divisions.

1. FE D’ERRATES QUOTA LLICÈNCIA JUVENIL
Al punt 3 (Quotes temporada 2019/20) de la circular 02 de la present temporada hem
comés un error en transcriure l’edat corresponent a la llicència juvenil. En aquest punt
la llicència juvenil comprenia un termini d’edat situat entre els 15 i els 19 anys. Com
dic, es tracta d’un error.
La llicència juvenil correspon al termini d’edat situat entre els 15 i els 18 anys
inclosos.
Així, les quotes relatives a la llicència juvenil aplicables són:
Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys)

65 €

Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys) 2n i successius gossos

0€

Llicència Juvenil (de 15 a 18 anys) (½ Temp)
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2. FE D’ERRATES RENOVACIÓ LLICÈNCIA ESPORTIVA
Al punt 2 (Renovacions i altes de llicències) de la circular 02 de la present temporada
hem comés un altre error en indicar que era necessari incloure el full de consentiment
de tractament i protecció de dades de caràcter personal per a la renovació de
llicències. Com dic, es tracta d’un error.
Per a la renovació de les llicències que ja van complimentar correctament aquest full
de consentiment la darrera temporada no és necessari tornar-lo a tramitar.
Cal recordar que si que serà necessari adjuntar aquest full de consentiment en el cas
de renovacions de llicències antigues que no hagin complimentat aquest tràmit
anteriorment.
Així mateix, també és de caràcter obligatori per la tramitació de noves llicències.

3. PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA PROMOCIÓ ENTRE DIVISIONS.
Us recordem que la sol·licitud individualitzada de promoció voluntària entre divisions
cal que inclogui la indicació de les proves on es van assolir els criteris establerts per a
cada promoció.
En el cas que es vulgui competir en la divisió promocionada des de l’inici del
Campionat de Catalunya, caldrà informar d’aquesta sol·licitud de promoció abans de
realitzar la renovació de la llicència.
La sol·licitud, i la informació respecte a les proves, cal que s’enviï per correu electrònic
a l’adreça comitesportiu@fcagility.cat, amb còpia a info@fcagility.cat.

Salutacions,

El Secretari
Juanjo Espadas
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