Entrem a la web www.futbol.cat

Iniciem la sessió, posant el nostre codi de llicencia i la nostra contrasenya.
En el cas del jugadors que porten anys al club la contrasenya es l’any de naixement (exemple:
2005) i el Codi es el DNI amb la lletra del jugador, sinó té DNI es el codi de FCF (demanar al
correu del club, molinscf@gmail.com)
OBS.: Aquest any la web del portal us demanarà canvi de contrasenya, us apareixerà aquesta
pantalla que indiquem, podeu no canviar-la, ignorant el missatge (polseu a sobre del rectangle
vermell i ja està). IMPORTANT: no canviar contrasenya ni fotografia siusplau.

Recordeu que en cas de no recordar la contrasenya teniu aquest apartat on la podeu demanar,
us la enviaran per correu electrònic.

A continuació, anem a fer el pagament de la llicencia i mutualitat del jugador.
Polsem a PAGAMENTS

OBS.: Pot ser que abans de fer el pagament ens demani actualitzar el perfil, polsem PERFIL i
actualitzem el que ens demani.
Dins de pagaments, tenim:

Polsem “PAGAR ALTA”, a continuació:

Farem el pagament de dos quantitats (Dos pagaments), primer haurem de realitzar un de
24,50€ que es la Quota d’afiliació a la FCF, comú per a totes les categories, per ser mes àgil el
pagament el podeu fer amb targeta, polseu a PAGAMENT TARGETA i es seguir els passos, cada
banc té uns passos diferents.
Per fer el segon pagament, tornarem a polsar PAGAMENTS i farem els mateixos passos, aquest
segon pagament es la mutualitat (fitxa federativa), i el preu varia segons la categoria en la que
esta el jugador (Pre-benjami, benjamí, aleví, ...)
Una vegada tenim fet els dos pagaments, el jugador ja esta afiliat i te la seva mutualitat
pagada.

IMPORTANT: Aquest pagament no influeix en l’equip que estigui el federat, el equip on estigui
es farà durant les primeres setmanes de setembre amb la signatura de la llicencia.
Qualsevol dubte/problema podeu enviar un correu a molinscf@gmail.com, us atendrem el
mes aviat possible.

