DOCUMENTACIÓ PER A PRACTICUMS
INFORMACIONS DIVERSES
En el cas d’inscripcions on-line, un cop completat el procés, rebreu un comprovant de pagament per correu electrònic. Pel que fa
a les inscripcions presencials, al moment de tramitar la inscripció, rebreu un comprovant de pagament per la quantitat total abonada.
La inscripció al Pràcticum del TecniBasquet i TecniKids és oberta a tots els entrenadors amb curs de Formació (1r nivell
federatiu) i categoria Sènior (2n nivell federatiu) que necessitin realitzar la part pràctica. Els participants que no respectin les
condicions establertes podran ésser exclosos.
L’acceptació de la inscripció està supeditada a la coincidència entre les dades d’aquest formulari i de l’aplicació d’inscripció.
El procés d’inscripció s’iniciarà el dia 25 de novembre, i finalitzarà el 23 de desembre, o quan s’esgotin les places.


Nombre de places:

10 participants.



Horari de l’activitat:

de 9:00h a 13:00h; dies 30,31 de desembre i 2, 3 de gener.



Preu inscripció:

100 €.



Hores convalidades:

20 hores del programa de pràctiques

El preu de la inscripció inclou la participació a totes les activitats del TecniBasquet i TecniKids i l’esmorzar dels dies 30, 31 de
desembre i 2, 3 de gener a les instal·lacions del CE Montseny.
Per tal de garantir una millor assistència, es prega que, si pateix algun trastorn alimentari o al·lèrgia a algun tipus d’aliment, ens ho
comuniquin, al Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) mitjançant un correu electrònic adreçat a
tecnic@basquetcatala.cat abans del dia 23 de desembre.

ALTRES TRÀMITS
Anul·lació d’inscripció
Es podrà anul·lar la inscripció fins 5 dies abans l’inici del torn escollit, en aquest cas suposarà la pèrdua del 25% del preu total del
TecniBasquet i TecniKids.
Si l’anul·lació s’efectua fora de l’esmentat termini, suposarà la pèrdua total de l’import, a excepció de baixes per raons mèdiques.
En aquests casos la sol·licitud d’extorn haurà d’anar acompanyada del corresponent certificat mèdic i queda a criteri de l’FCBQ la
quantitat a extornar.
Presentació de documentació.
Un cop formalitzat el pagament de la inscripció als TecniBasquet i TecniKids, rebreu un correu electrònic on es confirmarà la
inscripció. Amb aquest correu electrònic s’adjuntarà el formulari d’inscripció.
Caldrà retornar el full d’inscripció degudament emplenat a la Federació per correu electrònic, fax o correu ordinari. El formulari amb
la signatura original s’haurà de lliurar al director el dia d’incorporació al TecniBasquet i TecniKids.
El dia de l’inici del TecniBasquet i TecniKids cada participant haurà de lliurar la següent documentació:
1. Full d’inscripció original: degudament emplenat i amb la signatura original.
Resta prohibit realitzar filmacions o fotografies durant el TecniBasquet i TecniKids. En cas d’incompliment de la normativa, el director
del TecniBasquet i TecniKids prendrà les decisions oportunes.
Un cop formalitzat el pagament de la inscripció als PRACTICUM dels TecniBasquet i TecniKids, rebreu un correu electrònic on es
confirmarà la inscripció. Amb aquest correu electrònic s’adjuntarà un comprovant del pagament i el formulari d’inscripció.
En aquest formulari constaran totes les dades de la persona inscrita a l’activitat, així com l’acceptació de les condicions dels
TecniBasquet i TecniKids que organitza l’FCBQ.
El fet de no presentar aquesta documentació, o de no respectar les normes establertes podrà comportar la pèrdua del PRACTICUM
al TecniBasquet i TecniKids.

