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ANNEX II 
Gestió de llicències  Temporals a través d'AVAIBOOK 

 
 
 
 

 
TRÀMIT DE LLICÈNCIES TEMPORALS – DIA/SETMANA/MES 
 
Per a les activitats de GRUP la duració del qual siga d'un o diversos dies, setmana o mes, la tramitació 
es realitza de manera diferent a la resta d'altes de la plataforma: 
 

1. S'ha de descarregar el FORMULARI DE SOL·LICITUD que trobareu en la web (apartat 
LLICÈNCIES) i que també us adjuntem en el correu enviat. 

2. Haureu de facilitar-nos-ho com a molt tard 1 dia abans de l'inici de l'activitat. Amb això, tots 
els participants queden coberts per l'assegurança durant el període indicat. 

 
Per a poder emplenar de manera correcta el formulari, és important tindre en compte les següents 
indicacions: 
 

• Sexe: Ha de ser MASCULÍ o FEMENÍ, escrit en majúscules tal com s'indica. 

• Data Naixement: Ha de ser en format Dia/Mes/Any - dd/mm/yyyy (Ex: 11/04/2018) 

• Duració: Indicar si es tracta de DIA / SETMANA / MES, respectant les majúscules i les titlles. 
Concretar la data, dia o inici de setmana/mes, en el camp de Comentaris.  

• El titular/tutor declara que sap nadar: Indicar amb una S (si és que sí), o amb una N (si és 
que no), respectant majúscules. 

 
 

NOTA: Si no se segueixen les indicacions descrites més amunt i/o no 
s'emplenen tots els camps, l'alta no podrà ser tramitada 
 

 

PAGAR LA MEUA INSCRIPCIÓ (grup): 
 

1. L'opció de pagament serà directament a la FPCV, per transferència bancària. 
 

2. Rebreu una liquidació amb el cost total de les llicències sol·licitades i on s'inclou el número de 
compte en el qual s'ha de fer l'ingrés. 
 

3. Posteriorment al pagament, haureu de remetre el justificant del mateix per a la seua 
confirmació i validació finals. 
 


