EVENTOS – FILIAÇÃO DIÁRIA 2017
DESCRIÇÃO
A filiação diária permite a participação de atletas não federados em qualquer evento oficializado na
vertente “Ciclismo para Todos” (como passeio e/ou provas abertas), mediante solicitação do
Organizador à Associação Regional de Ciclismo ou de Cicloturismo responsável pela área onde
estes se realizam, sendo disponibilizada ao Organizador uma Declaração de Registo válida para a
atividade em causa, que garante o usufruto de seguro de acidentes pessoais durante o respetivo
período de realização, para todos os praticantes devidamente inscritos.
Com este tipo de filiação, e para todos os efeitos, o praticante é considerado membro da FPC e da
respetiva Associação Regional durante o período de realização da atividade, estando sujeito aos
Regulamentos Gerais da FPC e ao respetivo Regulamento Específico.
COMO E QUANDO SOLICITAR?
A filiação diária apenas pode ser solicitada à FPC pela Associação Regional da área de realização do
Evento, e nunca diretamente por um Clube ou outro Organizador.
O pedido de filiação diária deverá ser efetuado aquando da submissão do Programa de Passeio /
Prova Aberta.
Excecionalmente, o pedido de filiação diária poderá ser efetuado posteriormente à submissão do
Programa de Passeio / Prova Aberta, desde que com uma antecedência mínima de 8 dias úteis em
relação à data do Evento, sob pena de a filiação diária e respetiva apólice não serem emitidos.
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PROCEDIMENTO
1. O Organizador deverá preencher devidamente o Programa de Passeio ou Programa de Prova
Aberta (cujo formulário atualizado está disponível no site), e enviá-lo para a Associação Regional
para efeitos de oficialização, solicitando a filiação diária dos participantes não federados no campo
“Observações”, enviando o comprovativo de pagamento do valor mínimo (45€) e indicando
obrigatoriamente o Nº Previsto de Participantes e o Tipo de Evento, de acordo com a seguinte
tabela:
FILIAÇÃO DIÁRIA - Tipo de Evento

Valor

Passeios e outros eventos não competitivos

1,20 €

Prova Aberta em Estrada (inclui “granfondos”)

1,80 €

Prova Aberta em BTT (XC, XCM) e Provas Abertas de “Resistência”

2,50€

NOTA:
O valor indicado é por dia e por participante (mínimo por evento: 45€).
A apólice de Acidentes Pessoais incluída na Filiação Diária tem uma franquia de 60€.
As coberturas e procedimentos de reembolso são similares às da apólice CPT em vigor.

2. Após receção e validação do pedido de oficialização, a Associação Regional enviará a Declaração
de Registo (devidamente preenchida) para o Organizador, juntamente com o ficheiro para envio da
Listagem de Participantes e respetivas instruções.
3. Para validar a Declaração de Registo, o Organizador deverá obrigatoriamente enviar, até 30
minutos antes do início da atividade, a listagem de participantes confirmados, e que é parte
integrante da declaração, para os seguintes endereços de email:
fpc@portinsurance.pt
angela.galhano@portinsurance.pt
ddgp.empresas@libertyseguros.pt
CC > [email Associação Regional]
4. Num prazo de 30 dias após a realização do Evento, Associação Regional emitirá ao Organizador
uma fatura/recibo com o montante definitivo correspondente ao número total de filiações diárias
confirmadas.
OBSERVAÇÕES:
- A filiação diária inclui o seguro individual de Acidentes Pessoais, não contemplando o seguro de
Responsabilidade Civil, que poderá ser contratado pelo Organizador mediante solicitação.
- A listagem de participantes confirmados não deverá incluir os atletas já filiados na FPC
- O pagamento indicado no ponto 1 deverá ser efetuado para um dos seguintes IBAN:
ASSOCIAÇÃO REGIONAL
AC AÇORES
AC BEIRA LITORAL
AC BEIRA INTERIOR
AC LISBOA
AC MADEIRA
AC MINHO
AC PORTO
AC SANTARÉM
AC VISEU
ACCt BRAGANÇA
ACD SETUBAL
ACt CENTRO
ACt NORTE
ARC VILA REAL
ALGARVE (Delegação FPC)

IBAN
PT50003800003784539077187
PT50003800004071431477163
PT50004541704017102662910
PT50003300004539534699705
PT50003601299910005385668
PT50001800003646809500112
PT50003600479910031884097
PT50003500690000304893274
PT50007900006494899610186
PT50001000004746774000107
PT50003507740006859833075
PT50003505580004598063065
PT50001000005000953000121
PT50000700000014582611523
PT50001000004239557000118

CONTACTO
aca.acores@gmail.com
info@acaveiro.eu
acbeirainterior@gmail.com
associacaociclismolisboa@gmail.com
geral@acmadeira.pt
geral@acm.pt

geral@acporto.org
acs@sapo.pt
geral@aciclismoviseu.pt
acbsecretariado@gmail.com
ciclismo_setubal@sapo.pt
accentro@netvisao.pt

acnorte@portugalmail.pt
a-r-ciclismo-v-real@sapo.pt
algarve@fpciclismo.pt
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EVENTOS - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Nº Espetadores

100

150

200

500

1000

Prémio Total

54,48€

72,79€

87,37€

182,03€

310,87€

NOTAS:
- Capital Seguro = 75000€
- Franquia por sinistro= 10% (mínimo de 350€)

