FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL

www.fcvolei.cat

Les Jonqueres, 16, 5è-C
08003 BARCELONA
Tel.: 93.268.41.77
Fax: 93.268.23.36

Llicència Prèmium Vòlei Platja
Que és la llicència Prèmium?
La llicència Prèmium és una llicència de valor afegit i pensada per tots aquells amants del vòlei platja
que desitgin, mitjançant una fórmula innovadora i transparent, sentir-se protagonistes en primera
persona del creixement i consolidació del vòlei català.
Tarifa
La llicència Prèmium tindrà la validesa d’una temporada i el seu cost serà de 45,00€. Podrà accedir a
ella qualsevol persona major de 16 anys.
Aquest cost està repartit entre:
- llicència més assegurança d’accident esportiu 25,00€
- compensació per serveis exclusius serveis Prèmium 13,00€
- fons pel desenvolupament de projectes vinculats al vòlei platja català 7,00€.
Serveis exclusius de la llicència Prèmium *
 Accés a la zona VIP dels tornejos com el TICB (Trofeu internacional Ciutat de Barcelona).
 Ús exclusiu de les instal·lacions gestionades per la FCVB (Estació del Nord).
 Accés als avantatges que pugui assolir la FCVB amb els seus patrocinadors, com és l’accés a la
creació d’un Compte Expansión del Banc de Sabadell dins l’acord d’aquesta entitat amb la
FCVB.
 Descomptes en el material de vòlei platja de la botiga FCVB.
 Inscripció gratuïta a clínics no específics de voleibol de pista, oferts per la FCVB als membres
col·legiats a l’Escola d’Entrenadors.
Quines obligacions suposa la llicència Prèmium?
La llicència Prèmium no suposa cap obligació.
Al estar destinada a esportistes, la llicència Prèmium pot ser suspesa (de la mateixa manera que
qualsevol llicència esportiva federada) pels organismes disciplinaris de la FCVB.
Pot adquirir-se amb algun avantatge la llicència Prèmium si ja es disposa de la llicència Standard de
vòlei platja?
Qualsevol esportista que ja disposi de la llicència de jugador de vòlei platja per una temporada podrà
adquirir la llicència Prèmium per la mateixa temporada per un total de 30,00€.
*Condicions dels serveis exclusius de la llicència Premium:

-

L’accés a la zona Vip de les competicions està subjecte a sol·licitud prèvia amb antelació suficient i segons disponibilitat.

-

L’ús de les instal·lacions que gestiona la FCVB per acord amb la Ufec o amb qualsevol altre entitat amb la que es pugui
col·laborar, estarà subjecte a la normativa especifica que la FCVB hagi aprovat.

-

Compte Expansión Banc de Sabadell: consultar condicions a la seu de la FCVB.

En cap cas es podrà accedir a la zona Vip d’una competició sense haver rebut resposta afirmativa per part de la FCVB a
l’accés. Es podrà limitar el nº de persones a la zona Vip en funció de l’aforament. La FCVB avisarà amb antelació suficient
d’aquest fet.
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