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A Palma, a 20 de desembre de 2021. 

 

DESCOMPTE LLICÈNCIA FEDERATIVA PELS MÉS JOVES DE LA CASA 

 

1.- OBJECTIU: 

 Promocionar que els més joves del col·lectiu muntanyenc, entrin al món federatiu i puguin 

gaudir de les seves avantatges 

 Fomentar la seva pràctica esportiva i en la seva disciplina a muntanya favorita 

 Acostar-los a la naturalesa per passar més temps a l’aire lliure i gaudir d’aquesta amb 

seguretat 

 

2.- MEDIS APORTATS: 

 Es realitzarà el 50% de descompte damunt la quota de la llicència federativa anual i no serà 

aplicable en cas corresponent; damunt la quota del club, ampliacions o costs derivats 

 Es retornarà aquest import corresponent al 50% del descompte de la quota en la llicència 

federativa anual, per part de la federació al nombre de compte bancaria d’un dels 

tutors/es legal 

 

3.- REQUISITS: 

 Ser menor de 18 anys 

 Tenir un dels progenitors o tutor/a legal federat/da en llicència federativa de la FBME 

equivalent o amb cobertura superior 

 El menor tindrà la llicència federativa de la mateixa modalitat o inferior a la del 

progenitor/a o tutor/a legal 

 Omplir degudament el formulari, aportar la documentació i enviar-lo per mail a 

secretaria@fbmweb.com 

 El descompte només serà aplicable per un sol progenitor o tutor/a legal.  

L'ingrés de l'import serà ingressat al nombre de compte facilitat a l’imprès 

 

4.- DADES DEL MENOR: 
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 Nom i llinatges 

 Modalitat/Cobertura de la llicència federativa anual 

 Fotografia per les 2 cares del DNI 

 A quin Club pertany, si correspon o si és independent 

 

5.- DADES DEL PROGENITOR/A O TUTOR/A LEGAL: 

 Nom i llinatges 

 Modalitat/Cobertura de la llicència federativa anual 

 Fotografia per les 2 cares del DNI 

 A quin Club pertany, si correspon o si és independent 

 Nombre del compte bancari al que s’ha de fer l’ingrés 

 

 

Salut i muntanya, 

Xisco Fanals 

President de la FBME 


