
 

 

Nº 05 / 2016-2017 

Registre 000104 
 

 

A TOTES LES ENTITATS 
 

 

- REUNIONS DE FORMACIÓ PER A CLUBS DEL PROGRAMA COACH [STUDIO] 

 

Tal i com ja es va informar en la Circular nº 4 d’aquesta temporada, l’FCBQ i l’empresa Paited van signar 

un acord de col·laboració per tal de que totes les persones amb llicència federativa vigent, puguin gaudir 

de condicions especials a l’hora d’adquirir una llicència del programa Coach [Studio]. 

 

A més a més, es posa a disposició de totes les entitats afiliades una Llicència CLUB del programa per un 

any. Per poder obtenir aquesta llicència cal assistir a una de les reunions de formació que es duran a 

terme pel territori i on s’explicarà el funcionament i utilitat de Coach [Studio].  

 

POBLACIÓ DATA LLOC ADREÇA HORA 

MANRESA Dimarts 18 d’octubre 
Ateneu les 

Bases 
Carrer dels Cintaires, 30-32. Manresa 20:00 

TARRAGONA Dijous 20 d’octubre RT Tarragona 
Carrer Comte Rius, 19. Pral. 

Tarragona 
19:30 

LLEIDA Divendres, 21 d’octubre RT Lleida 
Carrer Tarragona, 27. Entl. 

Lleida 
19:00 

BARCELONA Dilluns, 24 d’octubre Seu de l’FCBQ 
Rambla Guipúscoa, 27. 

Barcelona 
18:45 

BARCELONA Dilluns, 24 d’octubre Seu de l’FCBQ 
Rambla Guipúscoa, 27. 

Barcelona 
20:00 

BARCELONA Dimarts, 25 d’octubre Seu de l’FCBQ 
Rambla Guipúscoa, 27. 

Barcelona 
18:45 

BARCELONA Dimarts, 25 d’octubre Seu de l’FCBQ 
Rambla Guipúscoa, 27. 

Barcelona 
20:00 

GIRONA Dijous, 27 d’octubre RT Girona 
Passeig d’Olot, 82. Baixos 

Girona 
19:00 

 

 

Com a màxim, pot assistir-hi una persona de cada entitat i és requisit indispensable que porti el full 

d’autorització que s’adjunta degudament formalitzat. Sense l’entrega d’aquesta autorització no es 

podrà lliurar la llicència del programa.  

 

Per confirmar l’assistència cal omplir el formulari del següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueUVtWi06clOP-NSI66KBOZ-SfioVyBv5C9Sbd8AOOHJBeQ/viewform  

 

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2016 

 

 

 

 

 

Signat l’original: Toti Mumbrú 

  Gerent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueUVtWi06clOP-NSI66KBOZ-SfioVyBv5C9Sbd8AOOHJBeQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA REUNIÓ FORMACIÓ I 

 

LLIURAMENT DE LLICÈNCIA DEL PROGRAMA COACH [STUDIO]-Clubs 

 

 

 

 

 

El Sr./ Sra. ______________________________________________________, president del club/entitat 

 (nom i cognoms) 

 

________________________________________________________, amb DNI Nº __________________ 

autoritza al Sr./la Sra. ______________________________________, amb DNI Nº __________________ 

a assistir a la reunió de formació per a clubs del programa Coach [Studio]-Clubs, i determina que l’adreça  

de correu electrònic ___________________________________________, és la que s’ha de registrar en el 

programa Coach [Studio]-Clubs com a via de comunicació oficial i la que dóna accés a utilitzar-lo durant un 

any amb llicència CLUB. 

 

  Data:   ___________________________________ 

 

 

 

 

Signatura del President/a       Segell de l’entitat 
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