CLUB HANDBOL IGUALADA
NIF G60169968
Carrer Carles Riba s/n
08700 – Igualada (Barcelona)
E-mail: club@handboligualada.com
Web: www.handboligualada.com

INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019/2020
(equips sènior masculí i sènior femení)
DADES PERSONALS DE L’ESPORTISTA (soci/a de ple dret)
Nom
Cognoms
Adreça
Codi Postal
Data de naixement
Telèfon fix
Adreça electrònica
Adreça electrònica
Talla samarreta

DNI

Població
/

/

Codi Targeta sanitària

Telèfon mòbil

Talla pantalons

Malalties o
al·lèrgies

Altres
observacions

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al Club Handbol Igualada enviar ordres a la vostra entitat
financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte
d’acord amb les instruccions del creditor.
Com a part dels vostres drets, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini
màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va debitar en el seu compte.

Marqueu amb una X l’opció escollida: domiciliació mensual
Consulteu normativa d’inscripció
domiciliació trimestral

Identificació del titular del compte:
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Codi Postal
Població
Número de compte IBAN: a Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES
Signatura del titular
Lloc i data:
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Autorització relativa als jugadors/es: ús d’imatges i publicació de dades de caràcter personal
(majors d’edat). Temporada 2019/2020
El Club Handbol Igualada a través de diferents mitjans de comunicació i difusió, inclosos els espais webs (adreça o adreces web),
informa i fa difusió de les activitats esportives oficials i complementàries i d’altres activitats socials. En aquests espais es poden publicar
imatges, fotos i vídeos en què apareguin, individualment o en grup, jugadors/es que fan les activitats esmentades.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982,
de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del Club Handbol Igualada
demana l’autorització per publicar fotografies i vídeos on aparegui el jugador o jugadora i hi sigui clarament identificable.

Autorització:
En/Na_____________________________________________________________________amb DNI________________________,
(nom i cognoms del jugador o jugadora)

SI
NO
autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats relacionades amb el
Club Handbol Igualada i que també pugui ser publicada en les pàgines web del Club, així com en impresos, revistes i diaris.

Lloc i data____________________________________________

Signatura:

Autorització general temporada 2019/2020
En/Na_____________________________________________________________________amb DNI________________________,
(nom i cognoms del jugador o jugadora)

SI
NO
autoritzo que, en cas de precisar assistència mèdica, pugui ser traslladat a un centre mèdic per part dels
responsables i tècnics del Club Handbol Igualada.
Lloc i data____________________________________________

Signatura:

Projecte Social “SPECIAL HANDBOL”
El Club Handbol Igualada desenvolupa el projecte “Special Handbol” que apropa l’handbol a les persones amb discapacitat psíquica de
la comarca de l’Anoia. Us proposem que col·laboreu en la continuïtat del projecte.
SI

NO

volem fer una aportació d’ 1 € mensual al projecte “Special Handbol”, o bé altra quantitat mensual:_________€

Nota: Aquesta quantitat s’afegirà en la domiciliació bancària.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les vostres
dades seran incorporades a un fitxer propietat del Club Handbol Igualada amb la finalitat de tramitar la vostra inscripció i rebre
informació de properes activitats organitzades per aquest Club. En qualsevol cas, podeu en tot moment exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, limitació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Club Handbol Igualada, apartat de correus 72, 08700
Igualada; o a l’adreça electrònica club@handboligualada.com
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NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2019/2020
(equips sènior masculí i sènior femení)


Aportacions de la temporada 2019/2020 a les activitats del Club Handbol Igualada (*):
1. Aportació d’inici de temporada (domiciliació 1a quinzena de juliol)
COL·LABORACIÓ SOCI JUGADOR/A (soci de ple dret)
30 €
COL·LABORACIÓ MANTENIMENT DEL MATERIAL
40 €
2. Segons l’opció escollida:
a) Aportació mensual de setembre a juny (domiciliació 1a quinzena mes)
COL·LABORACIÓ JUGADOR/A
35 €
b) Aportació trimestral: setembre-desembre-març
(domiciliació 1a quinzena del mes de pagament)
COL·LABORACIÓ JUGADOR/A

117 € / 117 € / 116 €

(*)

Aquestes dades queden subjectes a la seva definitiva aprovació per l’Assemblea General Ordinària del Club Handbol
Igualada de la temporada 2019/2020.



Documentació a adjuntar:
Només els nous jugadors/es que s’incorporin al Club aquesta temporada també hauran de
presentar:
 fotografia actual mida carnet amb el seu nom escrit al darrere
 fotocòpia del seu DNI
 fotocòpia de la Targeta Individual Sanitària (TIS)
Una vegada entregada la inscripció al Club, els jugadors i les jugadores que no ho han fet abans,
hauran d’afiliar-se a la Federació Catalana d’Handbol. No es podran tramitar llicències ni jugar
partits sense l’afiliació. Podeu consultar la normativa d’afiliació en la següent adreça:
https://www.handboligualada.com/area-esportiva/



Revisió mèdica
Recomanem els serveis d’Assistencial Anoia S.A. És necessari concertar cita prèvia i abonar 30 € en
el moment de la visita. Tres possibilitats d’atenció a partir del 15 de juny:
Av. Països Catalans, 95
08700 IGUALADA
Tel. 938046688

Rambla Sant Ferran,62
08700 IGUALADA
Tel. 938052525

Carrer Cervantes, 30
08784 PIERA
Tel. 937794790

No és obligatori utilitzar els serveis mèdics contractats pel Club. Però per a la tramitació de la llicència
esportiva federativa és imprescindible disposar d’un certificat mèdic esportiu que acrediti que l’estat de
salut de l’esportista és apte per a la pràctica esportiva. Els jugadors/es que no disposin del certificat no
podran disputar els partits.


Equipament de joc
El conjunt mínim i obligatori està compost per dues samarretes de joc, un pantaló i una
dessuadora amb un preu de 95 €. Els nous jugadors/es una vegada inscrits rebreu les instruccions
per fer la comanda i les proves de talla.

No cal retornar aquesta fulla informativa al Club
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HORARIS I DIES D’ENTRENAMENT (*)


Sènior masculí:

Dimarts de 21:00 a 22:30 hores.
Dijous de 21:00 a 22:30 hores.
Divendres de 21:00 a les 22:30 hores.



Sènior femení:

Dimarts de 20:00 a 21:30 hores.
Dijous de 20:30 a 22:00 hores.
Divendres de 21:15 a 22:30 hores.

(*) Horaris orientatius pendents de confirmació.

No cal retornar aquesta fulla informativa al Club

Junta Directiva del Club Handbol Igualada

