De:
A:

Àrea de Promoció
Tots els clubs

AFER: CALENDARI D’ACTIVITATS GAS A L’HANDBOL 2022
El Calendari d'Activitats GAS A L’HANDBOL és el recull d'activitats adreçades,
principalment, a la promoció de l’handbol que organitzen els clubs i entitats esportives
amb el suport de la FCH, dins de la campanya “Gas a l’Handbol”.
El principal objectiu d'aquest, és recollir la informació del màxim nombre d’activitats de
promoció de mini handbol que s’organitzen arreu del territori català dintre del període de
la campanya Gas a l’Handbol del 20 de maig al 20 de juny 2022. D’aquesta manera,
disposem d’una bona eina de consulta per aquelles entitats que desitgen complementar
la competició regular i a la vegada captar nous practicants pels seus equips de mini
handbol, participant en qualsevol activitat que s’organitzi a tota Catalunya.
Dins d’aquest calendari podrem trobar diferents tipus d’activitats segons els seu format:


Les trobades, de caire participatiu sense tenir en compte el resultat dels partits.



Les alternatives, com altres modalitats adaptades com l’handbol al carrer.

Aquestes activitats han de tenir com objectiu principal donar visibilitat i difusió, amb una
diada festiva plena d’handbol però també de germanor i companyonia, motivant a noves
i nous practicants dels nostre esport. En aquest sentit, les activitats han de realitzar-se
sota el format PORTA UN AMIC/GA, fomentant que els equips participants estiguin
formats amb un nombre mínim de nous practicants NO FEDERATS.
Per a consultar aquest Calendari, entreu a la pàgina principal del nostre web
www.fchandbol.cat, i dins de l’apartat Àrea Tècnica i cliqueu sobre Promoció i Programa
Gas a l’Handbol.
En aquest calendari es recolliran un seguit de paràmetres de cada activitat
(organitzador, tipus d’activitats, categories, etc.) així com les dades de contacte de les
mateixes. D’aquesta manera, facilitarem que un club que s’interessi per una activitat en
concret pugui contactar directament amb l’organitzador.
A continuació, trobareu plantejades una sèrie de preguntes i respostes sobre el
funcionament del Circuit per tal que pugueu resoldre els possibles dubtes que tingueu
al respecte la participació per part del vostre club.



Com puc fer que la meva activitat de promoció de l’handbol es converteixi en
una activitat de la campanya Gas a l’Handbol?

Per a incloure una activitat dins aquest calendari s'haurà de fer arribar a l’adreça
promocio@fchandbol.com el sol·licitud activitat que trobareu al mateix apartat web
degudament complimentat amb les dades que en ell es demanen.
Si voleu que, a més a més, fem difusió de la vostra activitat caldrà que ens ho
especifiqueu i adjunteu el cartell o normatives de la mateixa. El més aviat possible farem
un enviament massiu a tots els contactes dels clubs per a què n’estiguin informats.
Amb la màxima antelació possible, serà necessari que envieu els horaris de l’activitat
així com la corresponent documentació informativa de la mateixa. D’aquesta manera,
farem difusió de la vostra activitat al nostre web, xarxes socials i si s’escau, en d’altres
mitjans de comunicació.
Tanmateix, us facilitem un document model d’inscripció dels equips a l’activitat que
organitzeu, model inscripció equip.
Un cop finalitzat l'esdeveniment, s’haurà de fer arribar a la mateixa adreça el full de
memòria activitat que trobareu al nostre web, detallant les dades que allà es demanen,
juntament amb un parell de fotografies facilitant que puguem difondre l’èxit de l’activitat.
Aconsellem fer-ho en les 48 hores posteriors a l’activitat per tal que tinguin cabuda a les
notícies principals de la nostra web.


Quines avantatges té que la meva activitat pertanyi a la campanya Gas a
l’Handbol?

Les activitats incloses al Circuit Gas a l’Handbol gaudeixen de diversos avantatges:
 Pertànyer a la xarxa d’activitats coordinades des de la FCH per a la Promoció de
l’Handbol a tot el territori català.
 Comptar i rebre tot el suport de la FCH a l’hora de dissenyar i difondre la informació
de l’activitat a la resta de clubs, mitjançant el correu electrònic, la pròpia web de la
FCH i totes les seves xarxes socials.



Organitzo una activitat inclosa al Gas a l’Handbol. Cal que els i les participants
tinguin cobertura d’una assegurança mèdica esportiva?

És obligatori que totes i tots els participants en les activitats disposin d’una cobertura
d’assegurança mèdica esportiva. En el cas de les i els participants amb llicència
federativa en vigor, ja disposen d’aquesta cobertura a través de l’assegurança esportiva
obligatòria vinculada a la llicència esportiva.
En el cas de les noves i nous participants sense llicència federativa, el club organitzador
de l’activitat té 2 vies per d’assegurar el compliment d’aquest requisit:
-

Cobertura d’assegurança del propi club organitzador.
Molts clubs ja tenen inclosa, dins de la seva pròpia assegurança de l’entitat, la
cobertura per totes les activitats que organitzin.

-

Full d’auto responsabilitat civil individual.
Realitzar per part dels clubs un llistat de control amb els fulls d’auto
responsabilitat civil degudament emplenat i signat pel tutor/a legal del menor,
que a la vegada eximeix de responsabilitat al club organitzador.



Com puc participar amb el meu equip a una trobada que apareix al Calendari
de Gas a l’Handbol?

Per a participar a una activitat inclosa al Circuit, cal que et posis en contacte amb el club
organitzador de l’esdeveniment i tal i com es comentava al punt anterior, tots els
participants han de tenir assegurança i/o fulls d’auto responsabilitat civil.
Per a més informació respecte el Circuit Gas a l’Handbol, envieu la vostra consulta a
l’adreça promocio@fchandbol.com .
Atentament,

Gustavo Garcia Marrupe
Àrea de Promoció
Sant Vicenç dels Horts, 28 d’abril de 2022

