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Barcelona, Setembre 2018
Benvolguts pare/mare/tutor/a:
Un any més, des de la FCVB, s’ha posat en marxa el programa de seleccions que permet afrontar el
gran repte de disputar el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques.
Per tal de que l'experiència, tant a nivell personal com esportiu, sigui la més enriquidora possible per
als esportistes, tornem a engegar un ambiciós programa de preparació, amb vàries jornades
d'entrenament i una concentració prèvia al campionat d’Espanya, que juntament constitueixen una
activitat realment interessant i formativa per a tots els participants.
Malauradament, això suposa una despesa per a la Federació que la mateixa no és capaç de sufragar
en la seva totalitat.
Per això tornem a proposar una iniciativa que, gràcies a la vostra col·laboració, ja ha anat donant
fruits en anteriors campanyes: la “samarreta solidaria”.
A més a més, també tornem a posar en marxa l’interessant estratègia de la samarreta
d’entrenament, que amb un exclusiu i innovador dibuix aconseguirà il·lusionar no només als
integrants definitius de les seleccions sinó també els participants als entrenaments de selecció i
donar una imatge mes seriosa a l’activitat.
Les dues iniciatives es desenvoluparan de forma paral·lela:
La samarreta d’entrenament podrà ser adquirida pels participants a les concentracions a un preu de
10,00 € i serà d’us als entrenaments de seleccions. es podrà recollir i pagar en metàl·lic al personal
federatiu el dia de l’entrenament.
La samarreta solidaria, serà repartida en la mida d’almenys 10 samarretes per a cada un dels
jugadors/es convocats/es pels seleccionadors a les jornades de concentracions per afrontar el
Campionat i que s’hauran de vendre al preu de 10,00 € cadascuna. La FCVB, per la seva part, farà tota
la difusió possible per intentar que el col·lectiu del voleibol es sensibilitzi amb la causa ajudant als
jugadors/es a vendre aquestes samarretes.
L'aportació final de cada esportista en aquesta iniciativa, serà coordinada pels tècnics dels respectius
equips, i estarà lògicament vinculada a la major participació de cada un d’aquests esportistes en
l'activitat planificada.
Per tal d’oferir més facilitats, es realitzarà el repartiment de les samarretes a les concentracions
tacades sense la necessitat d'avançar cap quantitat de diners, sol·licitant però el compromís
d'esportistes i famílies d'atendre al pagament de la quantitat corresponent al número de samarretes
lliurades.
El pagament de qualsevol de les dues samarretes es podrà fer efectiu amb l’entrega en metàl·lic al
responsable tècnic de la federació en les següents concentracions, o mitjançant transferència
bancària al número de compte de la federació:
BANC SABADELL: ES58 – 0081 – 1931 – 6800 – 0103 – 7606, i com a concepte el nom del jugador/a.
Per cada import rebut s'emetrà la corresponent factura.
Agraïm per avançat la vostra col·laboració.
Area tècnica FCVb
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