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LLICÈNCIES : DRETS i DEURES DELS SOCIS FEDERATS 

El signant d’aquest document, soci del CLUB BTT LLAGOSTERA, accepta els següents DRETS i DEURES que adquireix al federar-se 
sota llicència del CLUB BTT LLAGOSTERA. Tanmateix declara que recull i que resta al seu poder la llicència federativa tramitada a 
través d’aquest CLUB. 
Aquests DRETS i DEURES són d’aplicació en d’altres possible modalitats en les que el CLUB BTT LLAGOSTERA pugui participar 
(Duatlons, Triatlons ...) a través dels seus federats. 

DRETS 

1. El CLUB BTT LLAGOSTERA assumirà el cost de la llicència del corredor que hagi participat en 10 curses durant l’any 
anterior amb llicència tramitada pel CLUB BTT LLAGOSTERA 

a. Aquest punt s’aplicarà als corredors de categories superiors a la CADET i als corredors que estaven federats 
amb llicència UCI (any anterior) i que continuen estan federats en aquesta categoria (any en curs). 

b. El CLUB BTT LLAGOSTERA proporcionarà un equipament del CLUB (això és 1 mallot i 1 culot curt de l’ 
equipament oficial per a la temporada en curs) al corredor que hagi participat en 5 curses durant l’any 
anterior amb llicència tramitada pel CLUB BTT LLAGOSTERA. 

c.  Aquest punt s’aplicarà als corredors de categories superiors a la CADET i als corredors que estaven federats 
amb llicència UCI (any anterior) i que continuen estan federats en aquesta categoria (any en curs). 

2. El CLUB BTT LLAGOSTERA proporcionarà un equipament extra del CLUB (això és 1 mallot i 1 culot curt de l’ equipament 
oficial per a la temporada en curs) al corredor que vulgui participar en una cursa per etapes (Transpyr, ABR, etc), 
sempre i quant tingui una antiguitat de més d’un any com a soci del CLUB BTT LLAGOSTERA. 

El corredor es beneficiarà d’aquests DRETS sempre i quan continuï essent ciclista federat amb llicència tramitada pel CLUB BTT 
LLAGOSTERA (no se’n poden beneficiar els federats en la modalitat CICLOTURISTA). 
En tots els casos, el corredor entén i assumeix que el compromís del CLUB pel que fa a les subvencions del cost de llicència i 
equipament està directament lligat a les capacitats econòmiques del CLUB; aquest pot disminuir l’aportació en funció dels 
ingressos i/o nombre de corredors federats que en podrien beneficiar-se d’aquestes subvencions. 

DEURES 

1. Tot corredor federat amb el CLUB BTT LLAGOSTERA haurà de vestir l’equipament vigent del CLUB, obligatòriament en el 
cas de llicències UCI, i de manera recomanable en el cas de llicències CICLOTURISTA i altres. 
Aquest deure és especialment important i a complir quan el corredor federat participi en qualsevol tipus de prova. 

2. Tot corredor federat amb el CLUB BTT LLAGOSTERA, haurà d’informar, en un termini de com a màxim una setmana, de 
la seva participació en una cursa mitjançant un formulari que trobarà al WEB del CLUB BTT LLAGOSTERA 
(www.bttllagostera.cat). 
El formulari es troba al menú [+] EL CLUB  Formularis Google  Comunicats participacions en curses. 

3. Tot corredor federat amb el CLUB BTT LLAGOSTERA es compromet a respectar les normes de les curses i actes esportius 
en els que participi. 

4. Tot corredor federat amb el CLUB BTT LLAGOSTERA es compromet a respectar l’entorn i el medi ambient. 
5. L’incompliment d’aquests DEURES implicarà la pèrdua dels DRETS. 

 

Llagostera, a ______________________________________ 

Signatura del CORREDOR 

NOM:_____________________________________________ 
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