INSTRUCCIONS PER FEDERAR-SE I FER-SE SOCI/SÒCIA DEL GEM
TEMPORADA 2022
Aquest any, al igual que l'any passat, no s’emetran targetes federatives en plàstic, sino que
disposareu de la targeta federativa en format digital. Per això, els qui encara no la tengueu, vos
heu de descarregar al mòbil l’aplicació de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.
Perquè vos pogueu acreditar correctament i tenir accés a l’app, és imprescindible que al GEM
disposem d’un número de telèfon mòbil i un correu electrònic que utilitzeu habitualment.
Per això, recomanam que envieu aquestes dades per mail a grupexcursionista@gmail.com per
a poder comprovar-les i actualitzar-les.
És possible sol·licitar la targeta en format físic. Per això, caldrà que aviseu a Secretaria i faceu el
pagament (si escau) i envieu el justificant de l'ingrés per mail:
–

Per a menors de 18 anys i majors de 65 anys, la targeta és gratuïta.

–

Per a federats FEDME, la targeta és gratuïta.

–

Per a la resta, és a dir, persones entre 18 i 65 anys, la targeta val 3€.

A continuació vos indicam les diferents opcions de què disposau per a donar-vos d'alta:
1- Presencialment
a. Podeu anar al local del GEM a fer la inscripció de manera presencial. Vos
demanarem les dades personals de contacte i podreu pagar EN EFECTIU allà
mateix.
2- Domiciliació del rebut (només fins a finals d'aquest Desembre)
a. En aquest cas, per tal d’inscriure’s per primera vegada al GEM, ens heu de fer
arribar (a l’adreça grupexcursionistamca@gmail.com) les següents dades: Nom
complet, DNI, Data de naixement, Direcció postal completa amb CP, E-mail,
Mòbil, Número de compte bancari i la Modalitat de federació escollida.
b. Per aquells dels qui ja tenim les dades, ens heu d’indicar el vostre número de
compte bancari per a realitzar la domiciliació.
3- Per transferència bancària
Ens heu d’enviar a l’adreça grupexcursionistamca@gmail.com el següent:
a.i. el justificant de la transferència realitzada al següent número de
compte:
LA CAIXA: ES38 2100 0792 6402 0011 5881
a.ii. Al mail amb el justificant, adjuntar les dades següents: Nom complet,
DNI, Data de naixement, Direcció postal completa amb CP, E-mail,
Mòbil i la Modalitat de federació escollida.

