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 II OPEN BARCELONA 

CHEERLEADING 

6 DE MARÇ DE 2016 

INSTRUCCIONS D'EMPLENAMENT DELS FORMULARIS 

 

A.- Formulari a emplenar pel Club/Equip. 

 

Emplenar el Formulari 1 (excel), d'acord amb el següent: 

 

 Pàgina 1 de 4.- Dades de contacte del Club/Equip. Les zones ombrejades s'emplenaran 

automàticament, al final del procés. 

 Pàgina 2 de 4.- Inscripció amb el nom dels equips, divisió a la que pertanyen i número de 

components. 

 Pàgina 3 de 4.- Relació d'esportistes participants, indicant l'equip o equips en els que 

participa (màxim dues participacions). Tots els esportistes NO FEDERATS han 

d'emplenar el formulari d'inscripció (Formulari 2) i, en el cas dels menors d'edat, també el 

formulari d'autorització (Formulari 3). 

 Pàgina 4 de 4.- Relació de tècnics i assistents, indicant els equips en els que participen. 

Tots els tècnics i assistents FEDERATS i NO FEDERATS, emplenaran també el Formulari 4. 

 

B.- Inscripció d'Esportistes. 

 

 B.1.- Esportistes FEDERATS: 

o És suficient estar inclosos en la relació de la pàgina 3 del Formulari 1. 

o Preu d'inscripció 10 € per cada equip en el que participi. 

(Exemple: Susi  Lara  participa en 1 equip 10 €, participa en 2 equips 20 €) 

 

 B.2.- Esportistes NO FEDERATS: 

o A més a més d'estar inclosos en la relació de la pàgina 3 del Formulari 1, hauran 

d'emplenar el Formulari 2, amb indicació de les dades de contacte. 

o Si l'esportista és menor d'edat, el pare/mare o tutor legal haurà d'emplenar 

l'autorització del Formulari 3. 

o Preu d'inscripció 10 € per cada equip en el que participi, més 8 € addicionals que 

inclouen la llicència i assegurança per esdeveniment. 

(Exemple: Marien  participa en 1 equip 10 € + 8 €  = 18 €,  participa en 2 equips 28 €) 
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C.- Inscripció de Tècnics i Assistents. 

 

Tècnic:     Màxim responsable (Instructor/Monitor - Coach) que entrena, dirigeix i 

representa a equip/s de Cheerleading. 

Assistent: Persona que assisteix o ajuda al tècnic durant la competició.  

 

 C.1.- Tècnics i Assistents FEDERATS: 

o A més a més d'estar inclosos en la relació de la pàgina 4 del Formulari 1, hauran 

d'emplenar el Formulari 4. 

o Preu d'inscripció únic 10 €, independentment dels equips en els que participi. 

 C.2.- Tècnics i Assistents NO FEDERATS: 

o A més a més d'estar inclosos en la relació de la pàgina 4 del Formulari 1, hauran 

d'emplenar el Formulari 4. 

o Preu d'inscripció únic 10 €, independentment dels equips en els que participi, més 6 

€ addicionals que inclouen la llicència i assegurança per esdeveniment. 

 

Els tècnics hauran d'emplenar obligatòriament les dades sobre la seva pòlissa de Responsabilitat Civil. 

 

D.- Casos especials. 

 

 l'Assistent que també participi como Esportista, no haurà de pagar els 10 € de la inscripció 

com Assistent, encara que ha d'emplenar igualment el Formulari 4. 

 

E.- Pagament i enviament dels formularis. 

 

 El pagament es pot realitzar per transferència bancària al compte de la FCBE (Banc de 

Sabadell IBAN ES02 0081 0142 7900 0137 9240). 

 Els formularis emplenats hauran d'enviar-se a la FCBE, per fax (934. 518.060) o per 

email (info@fcbe.cat), adjuntant el comprovant del pagament bancari, finalitzant el 

termini de les inscripcions a les 24 hores del dia 1 de març. 

 La música o músiques utilitzada/es per cada equip s'enviarà/n per annex d'email 

(info@fcbe.cat), en format mp3 indicant el nom de l'equip i divisió, essent obligatori 

portar-la també en pendrive el dia de la competició.   

 

Per a qualsevol consulta o dubte, enviar email a info@fcbe.cat. 

 

Comitè Esportiu de la FCBE. 


