
Fes-te atleta del Club La Sansi a www.lasansi.com  i atletas@lasansi.com 

Amb la finalitat de continuar la massa social, tenim la figura d’atleta del club La Sansi.  

ATLETA LA SANSI Qualsevol aficionat o esportista pot fer-se atleta del club La Sansi.  

La quota mínima anual queda establerta en la quantia de 50€.  

També existeix la possibilitat de fer-se la fitxa federativa (ja sigui catalana o espanyola)  

Preus orientatius de llicencies temporada   

 http://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/circular13-16-quadrepreusllicencies.pdf    

 Llicencia de ruta i cros (79€)  

Llicencia FCA (Sèniors 95€ - Veterans 109€)  

Llicencia RFEA ( Sèniors 145€ - Veterans 158€)  

Avantatges dels atletes La Sansi 

A tots els atletes del club els hi correspondrà una samarreta de competició + ulleres La Sansi + 

samarreta + lot productes dels esponsors.  

-Preus més econòmics o fins i tot inscripció gratuïta a les nostres curses.  

-Podran comprar els diferents packs de material esportiu que oferirà el club pels seus atletes a 

preus molt econòmics.  

-Accés a la "Carpa La Sansi" a gairebé totes les curses que organitzi el club, inclosa la cursa dels 

Nassos de Barcelona o cursa de La Mercè.  

-Descomptes en l'oferta hotelera per a les curses de la Sansi (enviant email a 

hotel@lasansi.com i acreditant-se com atleta del club)  

-Dorsal amb nom amb número baix, per sortir en millors calaixos en les curses la Sansi -

Sortides en grup per participar en curses, algunes fora de Catalunya.  

-Consells atlètics personals per un entrenador especialitzat, via email atletas@lasansi.com - 

Sortejos d'inscripcions gratuïtes per a curses populars i maratons .  

-Entrenaments de club a diferents ciutats.  

Com ser atleta de La Sansi? 

1. Realitzar transferència de 50€ al número de compte del club indicant el nom de l'atleta 

2100-2001- 44-0200012670  

2. Enviar les dades personals i comprovant de transferència atletas@lasansi.com 

 En breu informarem dels preus del material esportiu del Club 
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