Reglament d’Ordre Intern de la FISC
1. Introducció
El ROI desenvolupa, concreta i adapta els drets i deures dels membres de la FISC recollits als Estatuts
de la FISC.
2. Ingrés d’un club membre a la FISC
Les condicions d’ingrés d’un club membre a la FISC suposa les fases següents:
● L’associació de Scrabble que en desitja ser club membre, prèvia decisió de la seva Junta o
Assemblea, ho comunica a la FISC, emplenant la Sol licitud d’ingrés a la FISC, document
disponible a la plana web de la FISC i enviant-lo per correu electrònic o postal a la FISC.
● A part la sol licitud, n’hi adjunta una còpia dels estatuts, en cas de tenir-ne.
● La FISC en resol la sol licitud en Assemblea ordinària o extraordinària.
● Si la sol licitud rep el vistiplau de la FISC, aquesta ho comunicarà a l’associació a través de la
persona de contacte designada de l’associació en el termini d’una setmana.
● Des d’aquest moment, en el termini d’un mes, l’associació pagarà a la FISC la quota de soci
anual, de 12 €.
● A partir del moment en què el pagament es faci efectiu, l’associació serà membre de ple dret
de la FISC.
3. Ingrés d’un grup de joc vinculat a la FISC
Les condicions d’ingrés d’un grup de joc vinculat a la FISC suposa les fases següents:
● El grup de joc de Scrabble que desitja vincular-se a la FISC, prèvia decisió dels jugadors
habituals o de la persona/es que el crea (si és de nova creació), ho comunica a la FISC,
emplenant la Sol·licitud de vinculació a la FISC, document disponible a la plana web de la
FISC i enviant-lo per correu electrònic o postal a la FISC.
● La FISC en resol la sol licitud en Assemblea ordinària o extraordinària.
● Si la sol licitud rep el vistiplau de la FISC, aquesta ho comunicarà al grup de joc a través de la
persona de contacte designada del grup de joc en el termini d’una setmana.
4. Comunicació de canvi de la junta d’un membre de la FISC
Si en cap moment un club membre de la FISC experimenta un canvi de la junta, aquest haurà
d’informar-ne a la Junta de la FISC en el termini d’una setmana des de la reunió de l’associació
membre en què el canvi s’hagi fet efectiu.
Així i tot, a l’Assemblea anual, cada membre haurà de conﬁrmar-ne la continuïtat de la composició de
la junta i el nombre de socis.
5. Comunicació de baixa d'un club o grup de joc de la FISC
Si en cap moment un club o grup de joc vinculat a la FISC desitja separar-se'n, aquest haurà
d'informar-ne a la Junta de la FISC. No es retornarà el pagament de la quota de soci.
6. Compromís dels membres
Els membres de la FISC que cometin alguna falta greu (insultar o deixar en evidència a d'altres clubs
membre o grups de joc vinculats, a la pròpia FISC o a entitats relacionades amb ella, o retardar-se
injustificadament en el pagament de la quota de soci), poden ser expulsats de la FISC. No es
retornarà el pagament de la quota de soci.

