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GUIA PER TRAMITAR LES LLICÈNCIES DELS PARTICIPANTS DE L’ENTITAT 

 

 

1. En cas de no tenir l’entitat registrada, caldrà demanar l’usuari i les claus d’accés a 

ceb@cebages.info, facilitant les dades següent: 

1.1. Nom del centre educatiu 

1.2. Nom de la persona responsable 

1.3. Correu electrònic de contacte  

 

2. Creació d’un equip. Haureu de crear un equip clicant la pestanya “equips” i 

“+afegir equip”. El nom de l’equip ha de figurar el nom cel centre educatiu. 

IMPORTANT: és obligatori posar una categoria, poseu “juvenil” per tal de poder-los 

entrar tots i totes.  

Aquest pas només s’haurà de realitzar un cop. 

 

3. Un cop enregistrem l’entitat, des del menú superior accedirem a l’apartat de gestió 

dels participants. 

 

4. Per crear un nou participant, clicarem sobre el botó verd “+ afegir participant”  

 

4.1. En cas de que el participant ja hagi estat introduït una temporada anterior, 

només haureu de clicar la pestanya d’actiu. 
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2.2. Una vegada pressionat, us apareixeran tots els participants que han estat 

introduïts en temporades anteriors. Per activar-los només heu de prémer el NO de 

la columna Actiu i es convertirà en un SI. 

 

  

5. Si volem afegir un nou participant i hem clicat la pestanya verda, passarem al 

formulari de participant, ompliu tots els camps obligatoris marcats amb un *. 

 



 

5.1. Ara destacarem aspectes importants a tenir en compte per omplir 

correctament el formulari del participant. 

 

5.1.1. Tipus de participant (esportista, entrenador o delegat) 

5.1.2. Programa: Identifiqueu JEEC sempre. 

5.1.3. MOLT IMPORTANT: Marqueu l’esport que es practica (cros, duatló...). 

5.1.4. Us demanarà de forma obligatòria de quin equip formarà part. Cal posar 

l’equip que haureu creat anteriorment de cros escolar amb el nom del 

centre educatiu (explicat al punt 3). 

5.1.5. Aquest curs cada esportista disposarà d’un “carnet d’esportista”, per 

tant, serà OBLIGATORI que cada participant consti de la seva foto 

personal. Només s’haurà de clicar el botó d’afegir imatge. 

 

6. Quan es finalitzi l’emplenament de les dades es premerà a enviar i la llicència ja 

estarà tramitada. 

 

7. Per poder validar la llicència, els carnets seran expedits des del Consell Esportiu del 

Bages. Per tant, demanem que quan estiguin totes les llicències entrades us poseu 

en contacte amb la tècnic individuals (inscripcions.cebages@gmail.com) per tal de 

que us les entregui, juntament amb els dorsals.  
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