PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O SINISTRE A L’EMPAR DE LA LLICÈNCIA DE LA FCC

En cas d’accident d’algun soci de la secció cicloturista, ja sigui en una sortida oficial del
Club, o a nivell individual, les normes d’actuació en aquest supòsit seran les següents:

1. Avisar l’ambulància el grup cicloturista i apropar el ferit per tal que sigui atès a
l’hospital més proper. Un cop atesa la urgència a l’hospital, comentar que el
lesionat està assegurat per la FCC (Federació Catalana de Ciclisme) amb una
pòlissa per a aquests casos.
2. Un cop fora de l’hospital i amb el parte hospitalari, aquest es farà arribar al
correu: info@ccsantboi.com i el club procedirà a donar part a la Federació.
3. En cas que l’accident sigui culpa del ciclista, i com ja ha ocorregut, hi ha una
franquícia d’uns 120 € aproximadament que paga el culpable de la col·lisió (o la
seva asseguradora particular, si existís).
4. Si amb posterioritat a l’atenció hospitalària darrere de l’accident, el lesionat
necessita qualsevol tipus d’assistència o rehabilitació, proves, etc., aquestes
hauran de ser practicades obligatoriament als centres concertats.
5. Evidentment, en el moment de l’accident s’acudirà a l’hospital més proper.
6. En tots els casos, un cop ésser atès a un hospital després d’un accident, s’haurà
de donar coneixement al Club i fer-hi arribar el parte per fer els tràmits
corresponents davant la FCC. En cas contrari, el Club Ciclista Sant Boi no es
responsabilitza de les despeses que es puguin derivar per l’atenció hospitalària
rebuda, doncs s’haurà exhaurit el termini de 48 hores que tenim per donar part.
7. Per a qualsevol dubte o consulta, podeu contactar amb el Club Ciclista Sant Boi
al telèfon: 93 514 03 87 o al mail info@ccsantboi.com

Més informació al web de la Federació Catalana de Ciclisme:
https://www.ciclisme.cat/documentacio/en-cas-d%27accident

