TRAMITACIÓ LLICÈNCIA FEDERATIVA 2022
El proper Dilluns 13 de Desembre tramitarem les primeres llicències federatives 2022
per poder tenir-les actives el primer dia de l'any (interessats feu els tràmits ja!!!). Fora
d’aquesta data quedarà pendent de tramitar per la segona tongada (23 de Gener).
En cas que no tingueu la targeta físicament a primer d’any, heu fet el tràmit i pagat,
recordeu que ja esteu donats d’alta i assegurats.
La segona i "última tramitació" la farem Diumenge 23 de Gener 2022.
Envia'ns un Email: perdutsbegur@gmail.com amb les teves dades següents
actualitzades:
* NOM I COGNOMS
* DOMICILI I CODI POSTAL
* NÚMERO I LLETRA DEL DNI
* DATA DE NAIXEMENT
* UN TELÈFON DE CONTACTE
* EL VOSTRE E-MAIL
* LA MODALITAT DE LLICÈNCIA QUE VOLEU I EL PREU
(Exemple: Llicència modalitat C Majors preu 104,90€)
Mireu al quadre de Llicències que adjunto i escolliu la que voleu.
La més sol·licitada es la C Majors.
*La quota anual 2022 d’associat del Club és de 8€.
(Exemple: 104,90€+8€ = 112,90€)
Tot seguit feu l ‘ingrés o transferència al Banc Sabadell Atlántico
al Compte del Club Excursionista Els Perduts de Begur.
Número de Compte: ES96 0081-0117-8000-0123-7032
Especifiqueu a l‘ingrés el vostre nom i cognoms posant Llicència federativa i la
modalitat.
Quan arribin us enviarem per correu ordinari les llicències a la direcció que m’heu
indicat en sol·licitar-les. Els que sou del municipi de Begur i Esclanyà podeu passar
per l’oficina de Turisme o per la meva botiga a partir de l’11 de Gener.
ATENCIÓ: No Fem Llicències Habilitades amb la FEDME. La Federació ens
demana un mínim de 20 Llicències Fedme per tramitar i nosaltres no hi arribem.
US ENVIO PLA I PREUS DE LLICÈNCIES 2022 EN UN ARXIU ADJUNT PDF
*Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb
número de pòlissa: 2512700132-6 (Sub-18 i Majors)
*Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb
número de pòlissa: 2512700133-4 (Sub-14 i Sub-17)
Totes les llicències tenen inclosa una assegurança de responsabilitat civil.
*Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC, amb número de pòlissa: 409-5112319

Pla especial, modalitat muntanya plus i preus per a menors de 17 anys. Consulteu
web de la federació: https://www.feec.cat apartat Carnet Federatiu.
Consulteu les cobertures, avantatges i descomptes que teniu amb el carnet
federatiu de la Feec: https://www.feec.cat

