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Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica

MODIFACIONS DELS PREUS DE LES INSCRIPCIONS RFEG PER A CONJUNTS I GRUPS
CIRCULAR RFEG - LLEI 26/2015
ASSEGURANCES ESPORTIVES - PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ
Benvolguts i Benvolgudes,
Us informem que els preus d'inscripcions a la RFEG per a conjunts i grups han sigut modificats. Les
inscripcions per a conjunts o grups de 6 o menys participants serà de 230,00€ i per a conjunts o grups de
més de 6 participants, el preu serà de 340,00€.
IMPORTANT! Als clubs que ja hagin formalitzat la inscripció per a alguna competició estatal de Gimnàstica
Rítmica o Gimnàstica Aeròbica en la modalitat de conjunts o grups amb la quota establerta anteriorment, la
Federació els hi abonarà la diferència de preu el més aviat possible.
S'adjunta la relació de preus notificant els canvis en les quotes d'inscripció. També ho trobareu per a
descarregar-ho a la nostra web, dins l'apartat documentació RFEG.
Circular RFEG - Lei 26/2015, Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals
Segons Circular Informativa rebuda per la RFEG i en compliment de la Llei 26/2015 del 28 de juliol, la RFEG
requerirà com a requisit indispensable per a poder realitzar una inscripció a competicions oficials
internacionals en les que hi hagi gimnastes en la delegació menors d'edat, que entrenadors/es, jutges/ses i
altres persones que inscrigui la RFEG, hagin d'aportar de forma obligatòria el certificat negatiu del Registre
Central de Delinqüents Sexuals. Per tant, si es té previst aquest tipus de participació, s'haurà de realitzar el
tràmit de sol·licitud del certificat el més aviat possible.

Assegurances esportives - Procediment d'actuació
Com bé sabeu, és imprescindible en cas d’accident esportiu, seguir els protocols d’actuació que
estableixen les asseguradores, complint els terminis de comunicació, i que al complimentar el parte
d’accident quedi ben explicat que es tracta d’un accident esportiu traumàtic sofert durant una
activitat o competició oficial: “S’entén per accident la lesió corporal soferta durant la vigència de la Pòlissa,
que derivi d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la voluntat de la persona assegurada,
sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva."
En el procediment d’actuació en cas d’accident s’ha de trucar al telèfon d’assistència de l’asseguradora que
es tracti per comunicar-ho, demanar el número d’expedient i que us indiquin quin és el centre d’assistència
més proper (sempre pot haver modificacions d’altes i de baixes en el llistat de centres publicat), llevat dels
casos d’urgència vital en que es pot anar al centre mèdic més pròxim, i comunicar-ho després a
l’asseguradora en el termini màxim de 24 hores, perquè indiqui els passos a seguir.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
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