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REQUISITS PER A L’ ADSCRIPCIÓ DELS CLUBS
1. Documentació necessària per a la primera adscripció:
1.1. Projecte de club:
1.1.1. Objectius a curt, mitjà i llarg termini.
1.1.2. Activitat principal i secundàries (si n’hi ha).
1.1.3. Esportistes. Edats, procedència, nivell tècnic.
1.1.4. Tècnics. Titulació, experiència.
1.1.5. Instal.lacions que es disposa per a la pràctica esportiva.
1.1.6. Composició Junta Directiva.
1.1.7. Dades del club. CIF (adjuntar còpia de la targeta), adreça, telèfons,
fax, correu electrònic, etc.
1.2. Els clubs que participen en lligues o circuits oficials, hauran de presentar un
escrit de la propietat de la instal.lació, que ha d’estar homologada, que
facilitaran com a seu per a poder realitzar les competicions de les jornades
que se’ls assignen.
1.3. Depenent de l’ activitat a realitzar, hauran de presentar relació d’esportistes i
tècnics amb la deguda titulació, que tramitaran llicència esportiva en la
primera temporada.
1.4. Una vegada rebuda i estudiada aquesta documentació, la Federació de
Natació Comunitat Valenciana comunicarà l’adscripció, i remetrà el
certificat al club previ pagament de la quota d’alta, l’import de la qual
ascendeix a 600 euros.
1.5. Una vegada assignat el nombre en el registre d’Entitats Esportives de la
Direcció General de l’Esport, el club haurà de remetre a aquesta Federació
una còpia dels estatuts segellats per la Direcció General de l’Esport.
2. L’adscripció tindrà vigència mentrestant el club es mantinga en les condicions
del projecte presentat. En cas que canviaren, el club haurà de comunicar-lo a la
Federació per al seu estudi i revisió.
3. Per a mantindre l’adscripció el club ha d’estar al corrent de les seues obligacions
amb la federació. En el cas de no pagar la quota anual d’ adscripció, es
considerarà que el club causa baixa. Si el període de baixa no superara les dues
temporades, el club podria posar-se al dia de les quotes endarrerides. Per a
períodes superiors a dues temporades haurà d’abonar novament la quota d’alta.

