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Circular 3/22 - Reg. de sortida: 17
• 20 de gener de 2022

Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
CONTACTE, COMUNICACIONS i HORARI
FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA

Distingides i distingits,
Amb l’ànim que la comunicació de la Federació amb els clubs i entitats federades sigui més àgil i fluida,
hem creat uns correus electrònics específics per resoldre les vostres consultes / sol·licituds, en funció de
la naturalesa de les mateixes.
A partir d’aquest moment, us podreu posar en contacte amb nosaltres a través de les següents adreces:
•

Bústia per a temes genèrics, així com tramitació altes nous clubs
federació@gimcat.com

•

Comptabilitat: tot allò relacionat amb factures, abonaments, pagaments, proveïdors, etc.
comptabilitat@gimcat.com

•

Validació comunicats d’accident esportiu: amb l’entrada en vigor del nou protocol d’actuació
en cas d’accident esportiu, els comunicats d’accident hauran de ser validats per la Federació i
s’han de fer arribar a l’adreça electrònica
tramit.accident@gimcat.com

•

Llicències: consultes, tramitació, incidències, validacions, etc.
llicenciesfcg@gimcat.com

•

Escola i formació: tot allò relacionat amb cursos, seminaris, jornades, etc. organitzats per la
Federació
escola@gimcat.com

•

Canvis de club: sol·licitud de canvis de club, tant de gimnastes, tècnics, etc., es a dir, de tots
els estaments federats.
canvideclub@gimcat.com
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•

Competicions: tot allò vinculat amb el desenvolupament i organització de les competicions;
inscripcions, horaris, ordres de pas, seus, baixes, tuteles,etc.
➢ Competicions Gimnàstica Artística: ga-competicions@gimcat.com
➢ Competicions Gimnàstica Rítmica: gr-competicions@gimcat.com
➢ Competicions Trampolí: tra-competicions@gimcat.com
➢ Competicions Gimnàstica Aeròbica: aer-competicions@gimcat.com
➢ Competicions Gimnàstica Estètica de Grup: est-competicions@gimcat.com

•

Secretària Tècnica: tot allò relacionat amb l’Alt Nivell, l’Alt Rendiment, Tecnificació i
Seguiment, així com les normatives tècniques de les diferents disciplines (consultes, dubtes,
etc. )
secretariatecnica@gimcat.com

•

Secretària General: secretariageneral@gimcat.com

•

Presidència: presidencia@gimcat.com

Preguem preneu nota i utilitzeu aquests canals de comunicació, ja que seran els únics actius a
partir d’aquest moment.

___________________________________________________________________________________

Així mateix, us informen que a partir del proper dilluns 24 de gener de 2022 l’horari d’atenció
presencial a les oficines de la Federació i telefònic serà el següent:
De dilluns a divendres:
•

Matí: 09.00h a 14.00h

•

Tarda: 16:00h a 18.00h

Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
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