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Circular 5/13 - Reg. de sortida: 54
• 26 de setembre de 2013
Circular informativa - Correus i tràmits diversos intranet gimcat.com

Benvolgut President / Benvolguda Presidenta,
CORREU GIMCAT.COM
Us recordem que totes les comunicacions d’aquesta Federació Catalana de Gimnàstica us són
enviades única i exclusivament al mail que teniu atorgat dintre del sistema ...@gimcat.com, del qual
vam informar del nom i paraula de pas per a cada entitat en la comunicació enviada amb el nom i clau
d’accés a la intranet de www.gimcat.com
Per accedir als vostres correus .....@gimcat.com ho podeu fer:
• a través del servei de la intranet, una vegada accediu a la vostra plana trobareu un accés directe al
webmail “CORREU”, per entrar amb el nom i paraula de pas
• a través de www.gimcat.com – enllaços, entrant al web-mail amb el nom i paraula de pas
• amb el link: https://webmail.1and1.es/xml/config/Webmail_Login
• configurant-lo en un programa de correu electrònic fent constar com a servidor de correu d’entrada
pop.1and1.es, i com a sortida smtp.1and1.es
Us recomanem que diàriament consulteu el correu ...@gimcat.com; si no disposeu a ma dels codis enviats,
o per qualsevol consulta, podeu dirigir-vos al mail federacio@gimcat.com.
TRAMITACIÓ DE PARTES D’ACCIDENT
Us recordem que quan tramiteu algun parte d’accident heu d’adjuntar obligatòriament l’acreditació
de la llicència federativa de la persona accidentada, que podeu obtenir accedint a la fitxa de la persona
federada a través del servei de la intranet, dirigint-vos a :
• FEDE./LLICENCIES – AFEGIR/MODIF/ESBORRAR. i un cop marcada la fila de la persona (color
taronja), seleccioneu la opció inferior anomenada “Imprimir fitxa” que us permetrà imprimir-la o
obtenir un arxiu .pdf.

Si no acrediteu que el/la lesionat/da te llicència de l’any en curs, el procés s’alenteix perquè la companyia
asseguradora, a través d’Unifedesport, ens demana aquesta acreditació per continuar amb l’expedient.
Recordeu també que al fer el parte d’accident heu de telefonar a ALLIANZ perquè us confirmi el centre
d’assistència on anar i us doni un número d’expedient.
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INSCRIPCIONS A COMPETICIONS - Llista de participants / horaris / resultats /
A través del servei privat de la intranet per a cada club, accedint a l’apartat d’ Inscripcions, podeu
consultar la llista de participants, horaris de les competicions i resultats de les mateixes, amb el detall de
puntuacions. Sortiran llistades totes les competicions de les especialitats que tingueu com a entitat, haureu
de marcar la competició que us interessi, quedarà en color groc, i aleshores caldrà prémer el botó
d’accés a aquestes informacions; per accedir a una de les especialitats podreu aplicar el filtre corresponent
GAM / GAF/ GR/ AER/ TRA/ ACRO/ ESTE.
CONTACTE AMB NOSALTRES
Horari d’atenció telefònica al 93.426.94.78, de dilluns a divendres de 12 a 14h i de 17 a 20h
Correus electrònics:
Temes de Competicions (extensió 3), ....... jcantero@gimcat.com
Temes d’Escola (extensió 5)....................... escola@gimcat.com
Servei Informàtic i Web, (extensió 7) ......... federacio@gimcat.com.
General i Clubs (extensió 1), ...................... federacio@gimcat.com
Temes de Comptabilitat (extensió 6), ……. etudela@gimcat.com
Gerència (extensió 4), ................................ jbosch@gimcat.com
Atentament,
ADMINISTRACIO
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