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Tramitació de la Targeta Federativa
Us recordem que aquest mes de desembre el CESC tramitarà les llicències de federats
de la FEEC. Recomanem a tots els socis que practiquen esports de muntanya que disposin
d'aquest carnet per a la seva cobertura en cas d'accident (rescat amb helicòpter, ambulància, assistència sanitària,...). Cal tenir en compte que també hi ha avantatges econòmics
en forma de descomptes en refugis, llibreries especialitzades, botigues d'esport, centres de
formació, transports, etc.
Al tancament d'aquest butlletí, encara no s'havien fet públics els preus pel 2018. De
seguida que ens arribin, els penjarem a la web del CESC, www.elcesc.org, o podeu consultar-los directament a la pàgina de la FEEC, www.feec.cat
Recordem que heu de triar la modalitat atenent a l'edat, les activitats que desenvolupeu
a la muntanya i l'àmbit geogràfic de la cobertura.
1| Un cop triada la modalitat que més us convé, heu de fer l'ingrés de l'import corres-

ponent al següent compte corrent:

CENTRE EXCURSIONISTA DE SANT CELONI
2100 0214 96 0200220352
2| Seguidament heu de comunicar-ho al CESC, personalment o per telèfon, per tal que

es tramiti la vostra llicència.

Dimarts i dijous de 19 a 21h, tel. 93 867 5213

Si és la primera vegada que la demaneu a través del CESC, haureu d'aportar les dades
personals. En cas de renovació, i si no hi hamés canvis, n'hi haurà prou amb el nom i la
modalitat.
3| Començarà la recollida de sol.licituds a mitjans de desembre del 2017.
Podem imprimir les targetes federatives en el mateix local del CESC, fet que agilitza
molt el tràmit.
Per a més informació:
A la secretaria del CESC, els dimarts i dijous de 19 a 21h
A la pàgina web del CESC, www.elcesc.org
Directament a la FEEC, www.feec.cat
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