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• 6 de novembre de 2013
Circular informativa – Actualització de dades del vostre club
Benvolgut President / Benvolguda Presidenta,
Us demanem que completeu i actualitzeu, si correspon, les dades de la vostra entitat que consten a
la fitxa de la intranet de www.gimcat.com; especialment, l’adreça del club i el telèfon de contacte són les
dades que surten a la relació de clubs i entitats federades, que poden ser consultades majoritàriament per
persones que busquen un lloc on entrenar.
Així també, cal que completeu la fitxa fent constar les dades de les persones membres de la vostra
junta directiva, com segueix, i adjuntant un arxiu acreditatiu de la Junta:
1. Primer cal complimentar una fitxa per a cada persona entrant a l’àrea Llicències-afegir, i mitjançant el
darrer botó “afegir membre Junta Directiva”, complimentar la fitxa i guardar.

Aquesta fitxa no comporta cap pagament, com tampoc te cap assegurança vinculada; si és del
vostre interès que els membres de Junta tinguin una llicència federativa cal tramitar-la per sistema
habitual de subscripció/renovació de llicències.
2. Anar a la fitxa principal del club, en cada apartat que correspongui –President/a, Vicepresident/a,
Secretari/a i Tresorer/a-, nomes cal introduir el primer cognom i l’aplicació us presentarà la opció per
insertar el nom de la persona.
3. Per finalitzar confirmar els canvis mitjançant el botó “modificar” al peu de la fitxa.
4. Mitjançant el botó “anexar fitxers”
pujar a la fitxa del vostre club còpia escanejada de la relació
de la junta directiva en format .pdf (màxim 1,5MB), amb indicació de la data d’elecció, nom complet i
número de DNI de cada persona que la conformi (podeu adjuntar una còpia de la relació enviada al
Registre del CCE, o be de l’acta de proclamació de l’elecció); així com còpia escanejada dels
estatuts, acta de constitució, targeta CIF, en cada apartat, en format .pdf i màxim 1,5MB per arxiu.
Us recordem que les modificacions en dades del vostre club i canvis/renovacions de JD cal comunicar-les al
Registre de Clubs del CCE perquè siguin registrades, si correspon.
Us demanem que completeu les vostres dades abans de mitjans de desembre 2013 per poder
disposar d’una base de dades actualitzada; així també, sempre que es realitzi una modificació de dades
caldrà acreditar-la documentalment i enviar còpia a la Federació.
Restem a la vostra disposició i us saludem atentament,
Atentament,
ADMINISTRACIO

