Salutació de la nostra Presidenta
Benvolguda i Benvolgut esportista,
El Triatló es per nosaltres quelcom més que un esport, es una forma de
vida, on valors com la igualtat, la tolerància, l'esforç de superació i la
cooperació, formen part del seu ADN i ens guien en la nostra activitat tant
esportiva com personal.
T’animo a que et federis i entris a formar part de la gran família del
triatló!
A continuació trobaràs informació sobre el que comporta disposar d’una llicència esportiva de
la Federació Catalana de Triatló i poder practicar el teu esport d’una manera segura i amb molts
avantatges.

Francina Guardiola Flix
Presidenta

El TRIATLÓ és un estil de vida, una manera de pensar, una manera de ser.
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Federa’t!!! Tot són avantatges!!!

Raons per estar federat:
Assegurança d'accidents

- Tant en entrenament com en competició reconeguda.
- Cobertura d’àmbit nacional i internacional.

Assegurança de responsabilitat civil (RC)

- Cobreix qualsevol dany “a tercers” que puguis ocasionar en qualsevol entrenament o en una competició.*
(*) Només et faràs càrrec d’una franquícia de 300€.
- Assessorament jurídic gratuït en cas d’accident esportiu.

Preferència en les inscripcions a proves puntuables per al Circuit Català i Lliga de Clubs.
Per exemple; a proves de triatló un 97% es reserva per a federats i 3% per a no federats (llicència de dia).

Preferència en les inscripcions a proves oficials de la Federació Catalana i Federació Espanyola de
Triatló
Zona privada de Federats, a la nostra web www.triatlo.org
- Accés exclusiu als teus resultats, tant de la temporada actual com d’anteriors.
- Modificar les teves dades personals.
- Impressió de la teva llicència.
- Reimpressió de material identificador.
- Participació en enquestes sobre temes relacionats amb la Federació.
Club de Beneficis pel federat:

Importants descomptes en molts serveis i compres. Fins i tot, si ho fas servir regularment, la teva llicència et pot
arribar a sortir gratis.
Enllaç: https://clubfctri.colaboradoresvip.com/#0

Més informació:
Preus llicències
Cobertures assegurances
Calendari Temporada 2021
Guia del Federat
Tramitació llicència
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