CURS D’ÀRBITRE D’HANDBOL PLATJA LES FRANQUESES DEL VALLÈS – ARP0219

1.- Convocatòria
La Federació Catalana d’Handbol a través del Comitè d’Àrbitres, convoca el curs:
CURS D’ÀRBITRE D’HANDBOL PLATJA.
Amb l’autorització de la “Comité Técnico Arbitral” de la RFEBM.

2.- Data i Lloc
Dia: 8 de juny de 2019
Adreça: CAN RIBAS -Centre de Recursos Agraris, Camí Antic de Vic Nº 10 (Aula pis
superior) 08520 – LES FRANQUESES DEL VALLÈS (CORRÓ D’AVALL)
Localització: https://goo.gl/maps/UCnqD53iBjVPFuG7A

3.- Horari
9:00 a 14:00 hores.

4.- Requisits
Podran inscriure’s al curs les persones que hagin complert els 16 anys.
Obligatori tenir una adreça de correu electrònic.

5.- Inscripcions
Els alumnes de nova inscripció en aquest curs han de realitzar una transferència
bancaria al núm. de compte:

Indicant: ARP0219 + nom i cognoms de l’alumne.

L’import del curs és de QUARANTA QUATRE EUROS (44 €).
El preu inclou el pagament de la samarreta oficial HUMMEL especifica d’àrbitre
d’handbol platja. En el curs es disposaran de diferents talles de les samarretes per
emprovar-les i així poder decidir la talla correctament.
Pels alumnes que ja hagin fet el curs àrbitre territorial i estiguin adscrits a la Federació
Catalana d’Handbol, el curs serà gratuït.

6.- Documentació necessària
a.- Fotocopia DNI.
b.- 1 fotografia format carnet.
c.- Copia de la transferència bancaria del pagament del curs.
Tots els alumnes han d’enviar l’imprès d’inscripció adjunt juntament amb a la
documentació

requerida

a

la

següent

adreça

de

correu

electrònic:

formacio.entrenadors@fchandbol.com
El darrer dia per realitzar les inscripcions és el 7 de juny de 2019.

7.- Àmbit d’aquest curs
Aquest curs té validesa federativa, es a dir, permetrà a les persones que el realitzin
disposar d’una llicència federativa d’àrbitre d’Handbol Platja.

9.- Ajornament o anul·lació del curs
El Comitè Català d’Àrbitres, es reserva el dret d’ajornar o suspendre aquest curs abans
del seu inici si el total d’alumnes que formalitzin la inscripció no supera el número de
10 alumnes. En aquest cas específic es tornarà l’import de la inscripció als alumnes.

10.- Per a més informació podeu contactar amb:
Federació Catalana d’Handbol.
Tel. Informació: 936.010.101. Na. Encarna Usero
@: formacio.entrenadors@fchandbol.com

