ÀREA PRIVADA DE FEDERAT DE LA WEB FCP
(entrar per Google Chrome, no per Firefox, ni Explorer)
(utilitzant un pc, no movil, ni tablet)

Us informem que per renovar la llicència, heu d’entrar dins de la web
http://www.fcpadel.cat i en el menú superior, si us poseu sobre de Llicències,
apareixarà un desplegable en el que haureu de clickar:
“Sol.licitut de Clau Àrea Privada” http://www.fcpadel.cat/llicencies-2/sol-licitutde-clau-area-privada/
on us demanaran unes dades, una vegada se us facilitin aquestes dades
per mail heu d’accedir dins de:
Login Àrea Privada Federat: http://www.fcpadel.cat/llicencies-2/login-areaprivada-federat/

A Login t’apareixeran dues caselles, una d’usuari on has de posar el teu
número de llicència, i en el segón camp has d’introduir la teva contrasenya
rebuda per email.

•

Si no recordes el teu número de llicència, ves a la pestanya de llicències
on podràs consultar el teu número de llicència.

A la vostre àrea podreu, Veure Dades i Modificar Dades.
La primera vegada que accediu heu de Modificar Dades , i aceptar els
termes i la política de privacitat per actualitzar la fitxa federativa.
Un cop ho hagiu fet, apareixerà en el menú l’opció de Renovar llicència.

Dins de Renovar Llicència haureu d’ indicar que el pagament és per TPV (
targeta de crèdit) i de cara al proper any haureu d’escollir si voleu que es
domicili automàticament la llicència.
Tot seguit sempre heu d’aceptar els termes i política de privacitat i clickar
l’opció ENVIAR.

Quan hagiu finalitzat aquest procès ja tindreu la llicència renovada.

COM PAGAR UN DEUTE/ SANCIÓ?
Primer de tot s’ha d’entrar dins l’area privada de federat, aceptar l’apartat de
“Modificar Dades”, i tot seguit a l’esquerra hi haurà un menú que posarà
“Deudes Pendents”, a dins podràs pagar amb tarjeta la sanció que tinguis.

COM DONAR-TE DE BAIXA PEL PROPER ANY?

Anar a modificar dades:

Seleccionar l’opció NO:

Acceptar els termes i la política de privacitat i guardar:

