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Barcelona, juny 2022
Benvolguts pares, mares, tutors:
La FCVb ha tornat a posar en marxa el programa de seleccions que permet afrontar el gran repte de
disputar el Campionat d'Espanya per Seleccions Autonòmiques 2022.
Per tal de que l'experiència, tant en l’àmbit personal com esportiu, sigui la més enriquidora possible
per als esportistes, tornem a oferir un programa de preparació amb una concentració prèvia al
Campionat d’Espanya, que constitueix una activitat realment interessant i formativa per a tots els
participants.
Malauradament, la concentració, el viatge, i l’estància al Campionat suposen una despesa que la
Federació no és capaç de sufragar en la seva totalitat.
Per això, tornem a proposar una iniciativa que, gràcies a la col·laboració de tothom, ja va donar fruits
en anteriors campanyes: la “samarreta solidària”.
La samarreta solidària, serà repartida en un paquet de 5 samarretes per a cada jugador/a
participant. S’hauran de vendre al preu de 10,00 € cadascuna i liquidar abans del 15 de juny del 2022.
Si algun participant encara no ho ha fet, us torno a deixar l’enllaç
El pagament la samarreta solidària es podrà fer efectiu mitjançant la plataforma de la federació:
https://inscripcions.fcvolei.cat/convocatoria/50df5

Els participants convocats a la última concentració, que serà la setmana d’entrenaments prèvia al
campionat, es repartiran 5 samarretes més que com les altres s’hauran de vendre al preu de 10’00€
cadascuna i liquidar abans del dilluns 27 de juny.
Les samarretes es donaran el mateix dia 20 de juny
El pagament la samarreta solidària es podrà fer efectiu mitjançant la plataforma de la federació:
https://inscripcions.fcvolei.cat/convocatoria/d3aac

Es recorda que tots els participants, hauran d’haver liquidat les dos convocatòries de samarretes
per assistir al campionat.
Agraïm per avançat la vostra col·laboració.
Àrea tècnica FCVb
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