Federatu lizentzia 2022. Tramiteak
Aurten, ezin garenez klubaren bulegoan 10 pertsona baino gehiago batera egon, federatzeko prozesua motel
eta ezerosoagoa izango da. Hala ere, denok gure partetik zerbait jartzen badugu, agian tramiteak arindu ditzakegu.
Inprimakia klubeko web orrian lor dezakezu. Jarraian datorrenaren berdina edo antzekoa izango da.

Ikus dezakezun bezala, prezio-taula bi ageri dira:



Euskal Mendizale Federazioari (EMF) dagokiona.
Espainiako Mendi Federazioari (FEDME) dagokiona.

Prezio-taula biek, ezberdinak izan arren, estaldura bera dute. Bietako bat soilik bete behar duzue. Beraz,
zer dela eta 12 euroko alde hori bata eta bestearen artean? Mendiko aterpetxeetako erabilera egitean aplikatzen
den deskontuan dago gakoa. Asegurua EMFren prezio-taularekin egiten badugu, federazio honek kudeatzen dituen
aterpetxeetan soilik lortuko dugu aipatutako deskontua. Aldiz, FEDMEren taulekin egiten badugu, beronek
kudeatutako aterpetxeetan ere lortuko dugu.
Aseguruaren estalduran iraupen eta zeharkaldi eskia sartzen dira. Aldiz, pistakoa (eski alpinoa) ez dago
barnean, eta gehigarri bat kontratatu behar da. Hala da snowboard, mendiko bizikleta eta espedizioen kasuan ere.
(Kontsultatu inprimakiaren azpiko blokea).

Inprimakia betetzeko oharrak:
1. Soilik klubean alta emanda dauden bazkideak federatuko dira.
2. Inprimakia ordenagailuz betetzea eskatzen da. Horrela ezin bada, letra argi eta larriz egin.
3. Bazkide zenbakia Katazka aldizkariko pegatinaren helbidean dago. Ezin baduzu lortu, ez bete, klubean
arduratuko gara onespena emateaz.
4. Inprimakia ezin baduzu lortu, klubean egongo da eskuragarri. Momentuan bete nahi izanez gero, klubeko
sotoan egin ahalko da, baina banaka jeitsi beharko zarete bertara.
5. Inprimakiaren atzealdean zure sinadura egon beharko da.
6. Adingabeek beste inprimaki bat bete beharko dute gurasoen/tutoreen baimenarekin. Dokumentu hau
web orrian zein klubean egongo da eskuragarri.
Behin inprimakia(k) beteta, berau entregatu eta ordainketa egiteko 4 era egongo dira 4 mahai/lerro
ezberdinetan:
1. Ordainketa ES27 3035 0014 6901 4113 4732 kontu zenbakian egin dezakezu. Inprimakia eta egiaztagiria
(izen-abizenekin) dagokion lerroan entregatu beharko dituzu.
2. Ordainketa kreditu txartelarekin egin dezakezu, inprimakia entregatzearekin batera, dagokion lerroan.
3. Ordainketa esku dirutan egin dezakezu, inprimakia entregatzearekin batera, dagokion lerroan. Kopuru
justua ekarri. Ez da kanbiorik itzuliko.
4. Adingabeak federatu nahi dituztenak lehen mahaian egingo dute.
Ordaindu beharreko kopurua hainbat federaturen batuketa izan daiteke, bakoitzari dagokion inprimakia
ekarriz.
Eta gogoratzen dizugu, txartela 2022eko apirilaren 1a baino lehen jasotzen baduzu eta adinez nagusi izanez
gero, 20€ itzuliko dizkizugula, adingabea bazara, 10€.
Datorren asteartean abenduak 1, hasiko gara federatzen.
Murrizketen ondorioz, 20:00 arte soilik egongo gara zabalik.

