
Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting 

Adreça postal: Apartat de Correus núm. 2 – El Pont de Suert 25520 
Seu social: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 3r F – Barcelona 08018 

Secretaria: 656 745 770 Correu: comunicacio@fcpec.cat  Lloc: https://fcpec.cat 

ENCÀRREC DE LES CAMISES DELS ESPORTISTES DE LA FCPEC 

CONDICIONS 

Tindran dret a una camisa gratuïta els esportistes integrants de les Seleccions Catalanes 

inscrites als campionats d’Espanya individuals (exclosos Duos, Clubs i Equips) 

patrocinades per l’ACPEC sense repetició per especialitat o prova. 

La resta dels esportistes podran adquirir al seu càrrec la mateixa camisa. 

Per acord de l’assemblea del 20/03/2019, és obligatori per a tots els integrants dels 

equips catalans (seleccions i resta de l’equip) inscrits als campionats d’Espanya portar 

la roba oficial als actes de representació i reportatges de les competicions oficials. 

PREUS 

Camisa blau celeste amb l’emblema de la FCPEC en vinil: 13,70 euros iva inclòs. 

Enviament opcional per correu ordinari: 3,80 euros iva inclòs. 

Total sense enviament: 13,70 euros. Total amb enviament postal: 17,50 euros. 

Adreça de recollida: Nederlanden Textil S.L.U. – C./ Segrià, 2B Baixos – 25123 

Torrefarrera (Lleida) – Google maps: https://goo.gl/maps/jVQ6oKRC7Ty 

PROCEDIMENT 

Els esportistes amb dret a camisa gratuïta han d’informar al seu Delegat de les talles i 

adreces d’enviament (si és el cas) i rebran la camisa al seu domicili. Si encarreguen pel 

seu compte la camisa es considerarà un encàrrec propi i no hi haurà devolució. 

Per a la resta el procediment és enviar un correu a nedtex2007@gmail.com indicant: 

ASSUMPTE: CAMISES FEDERACIÓ PESCA 

Nom de l’esportista. 

Talla de la camisa (36, 38. 40, etc.) 

Indicar si es passarà a recollir la camisa o s’ha d’enviar per correu, i en aquest cas: 

Adreça d’enviament. 

Codi postal (NO HO OBLIDEU) 

Població. 

S’aconsella incloure el resguard de pagament al mateix correu. 

TERMINIS 

De dilluns a dijous l’empresa recollirà les encàrrecs i comprovarà els pagaments. A 

començaments de la setmana següent es faran els enviaments recollits i pagats. 

PAGAMENTS 

Concepte: Camisa Federació Pesca + Nom de l’esportista 

IBAN ES183140 0001 9200 1375 4200 de Caixa Guissona 
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