Circular nº 18/2019

CONTACTOS FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMÁN
Informase de que a partir de este momento, os seguintes enderezos electrónicos
deixarán de estar operativos:
del.pontevedra@fgbalonman.com
secretaria@fgbalonman.com
del.ourense@fgbalonman.com
del.coruna@fgbalonmán.com
del.lugo@fgbalonman.com
cte.actividades@fgbalonman.com
Para unha maior operatividade no día a día, achegamos os enderezos que se poden
utilizar para as diferentes cuestións:
TEMAS DE ATENCIÓN

ENDEREZO ELECTRÓNICO

Información Xenérica, dúbidas, etc…
Tramitación Licenzas Categorías Xuvenís, Sénior e Nacionais
Tramitación Licenzas Categorías Deporte Base
Trámites do Seguro Deportivo de todas as categorías,
comunicación sinistros, recoñecementos médicos, …
Comité de Competición, cambios horarios, etc...
Apelación, recursos, dúbidas legais,…
Competicións Deporte base (provinciais, etc…)
Competicións Xuvenís e Sénior
Escolas Deputación Pontevedra
Creación de novas escolas fóra da provincia de Pontevedra,
iniciativas de promoción, etc…
Cursos de Formación, Solciitude de Titulacións, etc…
Aclaracións a aspectos económicos e decisións directivas.
Área Técnica, seleccións, etc…
Balonmán Praia
Solicitude arbitraxes, dúbidas e suxestións colectivo arbitral, …
Redes Sociais, Prensa, Márketing, etc…
Balonmán Universitario
Balonmán Veteráns
Loxística, solicitude de material, etc…

info@fgbalonman.com
licenzas@fgbalonman.com
mutualidadexogade@fgbalonman.com
servizosmedicos@fgbalonman.com
cte.competicion@fgbalonman.com
cte.apelacion@fgbalonman.com
deportebase@fgbalonman.com
licenzas@fgbalonman.com
escolasdeputacion@fgbalonman.com
promocionbase@fgbalonman.com
formacion@fgbalonman.com
d.xeral@fgbalonman.com
a.tecnica@fgbalonman.com
bmpraia@fgbalonman.com
cte.arbitros@fgbalonman.com
prensa@fgbalonman.com
balonmanuniversitario@fgbalonman.com
bmveterans@fgbalonman.com
servizosxerais@fgbalonman.com
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Para calqueira dúbida que non atope solución nos citados enderezos electrónicos, na
páxina web da Federación Galega de Balonmán, dentro do seguinte enlace pódense
consultar os contactos dos/as diferentes directivos/as responsables de cada unha das
áreas:
https://fgbalonman.es/xunta-directiva/

IMPORTANTE: Recomendase que as comunicacións e as consultas se realicen vía
enderezo electrónico para evitar malos entendidos e dúbidas.
Recordamos que o horario da Federación Galega de Balonmán é de luns a venres de
9:00 a 13:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas. Para temas urxentes durante a competición
estará dispoñible o teléfono con servizo de Whatsapp: 670 892 328.

En Vigo a 30 de setembro de 2019.
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