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Circular general núm. 10

LLICÈNCIES FEDERATIVES 2021
Benvolguts presidents i directors,
Us volem informar dels preus de les llicències federatives per la propera temporada 2021. Al nostre web
trobareu tota la informació relativa a la mútua d’accidents i el seu protocol d’actuació.
La Federació és coneixedora del gran esforç que esteu fent les entitats arrel de la situació que estem
vivint amb la pandèmia de la Covid19, i és per això que de cara a l’any que ve, i ajustant-nos a màxim
amb els recursos que tenim, les quotes de llicències tindran una rebaixa en relació al 2020.
Aprofitem per recordar-vos fer un ús responsable de la nostra mútua i que d’aquesta manera no hagi de
patir tot el col·lectiu d’un augment de quotes, com ve fent l’assegurança esportiva els darrers últims
anys.

Preus llicències 1 de gener 2021 a 31 de desembre 2021
Llicència competició

Llicència promoció

Esportistes adults (17 anys en endavant)
Esportistes de 13 a 16 anys
Esportistes de 10 a 12 anys
Esportistes de 7 a 9 anys
Esportistes fins a 6 anys
Col·legiats i Tècnics
Llicència segon esport (de la FCJIDA)

76,00€
58,00€
45,00€
38,00€
33,00€
70,00€
24,00€

Esportistes de 13 a 16 anys
Esportistes de 10 a 12 anys
Esportistes de 7 a 9 anys
Esportistes fins a 6 anys

31,00€
21,00€
16,00€
14,00€

Els esportistes que tinguin tramitades la seva llicència en modalitat de promoció no podran competir i
no serà vàlida per presentar-se a examen de pas de grau, ni examen de kyus, ni tampoc es podrà
comptabilitzar com a antiguitat a efectes d’examen. A continuació, en el següent quadre, us detallem
els diferents avantatges entre les dues modalitats de llicències (clàssica i promoció),

Mútua
Competició
Entrenament
Judoxics
Seminaris
Exàmens Cinturó Negre
Kyus

Llicència competició
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Llicència promoció
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO

Informem que podreu tramitar les vostres llicències de la temporada 2021 amb el programa de gestió a
partir del dia 1 de gener. El pagament de les llicències el podeu fer mitjançant targeta Visa a través del
programa de gestió de llicències o bé per transferència bancària al compte corrent:

BANC SANTANDER

IBAN ES07 0049 4709 44 2316028556

NOTA IMPORTANT DESCOMPTE COL·LEGIATS: per poder gaudir del descompte en el preu de la vostra
llicència, cal que primer tramiteu la vostra col·legiació. Si no es fa en aquest ordre no es podrà
realitzar aquest descompte amb posterioritat.
Fermín Parra Berguices
President

