FULL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS D’HANDBOL 2020
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Adreça postal:

NIF:

Localitat:

Codi Postal:

Data naixement:

Correu electrònic:
Núm. Targeta Sanitària (TSI):
Mòbil (1):

Mòbil (2):

Tel. fix:

Centre Educatiu:

Curs realitzat 2019/2020:

HORARIS PER TORN SEGONS L’ANY DE NAIXEMENT
marqueu amb 1-2-3 les franges horàries per ordre de preferència. Procurarem respectar
la primera opció segons participació i adaptació a la normativa d’higiene i seguretat. Es
comunicarà amb 8 dies d’antelació l’horari assignat

TORNS
marqueu amb X els vostres torns

del 29 juny a 3 juliol

del 6 al 10 de juliol

Anys
2007 a 2013

Anys 2003 a 2006
Anys
2007 a 2013

de 17:15 a 18:30 hores

de 18:45 a 19:45 hores

de 11 a 12:30 hores

de 16 a 17 hores

Anys 2003 a 2006

del 13 al 17 de juliol

del 20 al 24 de juliol

de 16 a 17 hores

de 17:15 a 18:30 hores

de 18:45 a 19:45 hores

de 11 a 12:30 hores

Anys
2007 a 2013

de 16 a 17 hores

de 17:15 a 18:30 hores

de 18:45 19:45 hores

Anys
2007 a 2013

de 16 a 17 hores

de 17:15 a 18:30 hores

de 18:45 a 19:45 hores

PAGAMENT

Anys 2007 a 2013:

25,00 € un torn / 50,00 € dos torns (amb altres germans/es inscrits 23 € per torn)
55,00 € abonament tres torns en tots els casos
70,00 € abonament quatre torns en tots els casos

Anys 2003 a 2006:

30,00 € per torn (amb altres germans/es inscrits 28€ per torn)

Transferència bancària al compte: ES16 0182 8142 5202 0210 1803 (BBVA).
Cal indicar en Concepte: Campus + Nom i Cognoms del noi/a.
El full d’inscripció, el comprovant de pagament i la declaració responsable d’acceptació de les normes de participació s'han
d'enviar per correu electrònic a: inscripcions@handboligualada.com
Posteriorment, rebreu la confirmació de la vostra inscripció i l’horari assignat a l’adreça electrònica indicada.

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR-A
Jo, ___________________________________________ amb DNI ______________ autoritzo el meu fill/a (nom i
cognoms) _____________________________________ a participar en totes les activitats del Campus que organitza el
Club Handbol Igualada del 29 de juny al 26 de juliol de 2020.
Signatura

____________________, ______ d ____________________ de 2020
(població)

(dia)

(mes)

 Les dades proporcionades seran introduïdes en un fitxer propietat del Club Handbol Igualada amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre
informació de properes activitats esportives organitzades per aquesta entitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment
d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es
pot en tot moment exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a club@handboligualada.com
 Accepto que el Club Handbol Igualada pugui difondre a través de diferents mitjans de comunicació, incloses pàgines web, imatges, fotos i vídeos en
què apareguin, individualment o en grup les persones inscrites al Campus d’Handbol 2020 realitzant l’activitat amb la finalitat de promocionar-la.
 Accepto la normativa de l’activitat, manifesto que el participant és APTE per a la pràctica de l’esport. Autoritzo a l’inscrit a participar en les activitats i,
en cas de precisar assistència mèdica que pugui ser traslladat a un centre mèdic per part de l’organització.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ,
OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR EN
ACTIVITATS ESPORTIVES D’ESTIU PER A MENORS DE 18 ANYS –ESTIU 2020En/na ......................................................................................... amb DNI/NIE ……...….................
en qualitat de pare/mare/tutor-a de…….................................................................................. amb
DNI/NIE ……..…................., menor d’edat que
⬜ Si
/
⬜ No
pertany a grups vulnerables o amb necessitats especials d’adaptació.
Si es que sí, especifiqui: …………………………………………………........…………………………
Entitat que desenvolupa l’activitat: CLUB HANDBOL IGUALADA
Activitat proposada: CAMPUS D’HANDBOL 2020
Dates del torn de l’activitat: inici…………………………final…………………………………………
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que la persona menor d’edat
referenciada a l’encapçalament participi en les activitats de la organització exposada, i que
he llegit amb detall la informació proporcionada per la pròpia organització i accepto les
condicions de participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals
d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat
de contagi per COVID-19.
(Marqueu el que procedeixi)
Declaració responsable de no formar part de grups de risc ni conviure amb grup de risc
⬜

Declaro que el/la menor compleix amb els requisits d’admissió establerts per l’entitat responsable
de l’activitat, no essent grup de risc ni estar convivint amb ningú que sigui grup de risc.

⬜

En el cas d’activitats sense pernoctació, em comprometo a notificar el motiu d’absència del menor
a través de mòbil mitjançant trucada o missatge telefònic.

Acceptació de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19
⬜

He llegit i accepto els compromisos de l’apartat de Mesures personals d’higiene i prevenció davant
del COVID-19 que figuren al dors d’aquest document.

Declaració d’haver llegit i acceptat els documents facilitats per la organització sobre l’adaptació
de l’activitat al COVID-19
⬜

Declaro que he rebut i llegit el Protocol d’adequació de l’activitat al COVID-19, i el Protocol d’actuació
en casos d’emergència o risc de contagi de l’entitat responsable de l’activitat, i que accepto les
mesures i procediments que proposen.

Consentiment informat sobre COVID-19
⬜

Declaro que, un cop haver rebut i llegit atentament la informació que contenen els documents lliurats
per l’entitat responsable de l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació del/de
la menor en l’activitat en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, que assumeixo
sota la meva pròpia responsabilitat.

Signatura del pare/mare o tutor/a

A ………..…………..……., el ....….. de …..………..……… de 2020

MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19
1. El o la menor no hauria d’assistir a l’activitat si…
- És vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada
o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties
cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).
- Presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués
estar associada amb el COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció al COVID-19
o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions. Consulta el decàleg de
com actuar en cas de símptomes aquí:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf)
-

Ha estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat en el
mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes (a una distància menor de
2 metres durant al menys 15 minuts), o ha compartit espai sense mantenir la distància
interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19, inclús en absència de
símptomes, en els últims 14 dies.

2. Recomanacions per als i les assistents a l’activitat
- Utilitza mascareta i guants quan t’ho indiqui el personal de l’activitat.
- Compleix totes les mesures de prevenció que t’indiqui el personal de l’activitat.
- Procura mantenir la distància interpersonal de 2 metres sempre que sigui possible.
- Evita la salutació amb contacte físic, inclòs donar la mà.
- Renta’t freqüentment les mans amb aigua i sabó, o amb solució hidroalcohòlica,
especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment
contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 segons.
- En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, inclou el rentat dels
avantbraços.
- En tossir o estossegar, tapa’t el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llença’l
preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no disposes de mocadors d’un sol ús, pots
utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
- Evita tocar-te els ulls, el nas i la boca.
- Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema
les precaucions de distància i d’higiene, i contacta urgentment amb el teu metge
d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19.
3. Desplaçaments a l’activitat
- Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d’aproximadament 2 metres.
- Si es va caminant, en bicicleta o moto, no és necessari portar mascareta, si es pot
mantenir la distància interpersonal.
- Si cal desplaçar-se en cotxe, es recomana extremar les mesures de neteja del vehicle i
mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa un taxi o un
VTC).
- En els viatges en transport públic cal utilitzar mascareta, i procurar mantenir la distància
interpersonal amb la resta d’usuaris.
- Es recomana utilitzar els equips de protecció individual des de la sortida de casa.
4. En el desenvolupament de l’activitat
- Les persones responsables de l’activitat s’encarregaran de vetllar pel compliment de la
distància i mesures de seguretat.
- Els i les participants portaran mascareta i guants quan se’ls requereixi.
- Els i les participants hauran d’obeir als responsables de grup i mantenir la distància
interpersonal d’aproximadament 2 metres, sempre que sigui possible, i en tot cas evitar
el contacte físic continu amb d’altres participants.

