CLUB HANDBOL IGUALADA
NIF G60169968
Carrer Carles Riba s/n
08700 – Igualada (Barcelona) Email:
club@handboligualada.comWeb:

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es presentaran online emplenant el següent formulari d’inscripció al Club Handbol Igualada
temporada 2022/2023

•

Aportacions de la temporada 2022/2023 a les activitats del Club Handbol Igualada (*):
1. Aportacions d’inici de temporada (domiciliació conjunta 1a quinzena
d’agost)

COL·LABORACIÓ SOCI JUGADOR/A (soci aspirant). 30 € (sèniors no)
COL·LABORACIÓ PARE, MAººRE O TUTOR I SÈNIORS (soci de ple dret). 30 € (totes
les categories)
COL·LABORACIÓ MANTENIMENT DEL MATERIAL:
VIU L’HANDBOL
0€
ALEVINS/ES.
20 €
INFANTIL A SÈNIOR. 40 €

2. VIU L’HANDBOL (anys 2016 a 2013)
Aportació quadrimestral: desembre i abril
COL·LABORACIÓ JUGADOR/A

30 €

3. Alevines i alevins (anys 2012 i 2011) segons l’opció escollida:
a) Entrenament 2 dies a la setmana
Aportació trimestral: setembre-desembre-març
(domiciliació 1a quinzena del mes de
pagament)
b) Entrenament 1 dia a la setmana
Aportació trimestral: setembre-desembre-març
(domiciliació 1a quinzena del mes de
pagament)

100 €

73 €

4. Infantil a Sènior (anys 2010 i anteriors) segons l’opció escollida:
a) Aportació mensual de setembre a
juny(domiciliació 1a quinzena mes)
COL·LABORACIÓ JUGADOR/A
40 €
b) Aportació trimestral: setembre-desembre-març (domiciliació
1a quinzena del mes de pagament) COL·LABORACIÓ
JUGADOR/A
134€ / 134€ / 132€

(*) Aquestes dades queden subjectes a la seva definitiva aprovació per l’Assemblea General Ordinària del Club Handbol
Igualada de la temporada 2022/2023.
•

º

Documentació a adjuntar:
Només els nous jugadors/es de l’equip VIU L’HANDBOL que s’incorporin al Club aquesta
temporada també hauran de presentar a l’adreça electrònica club@handboligualada.com
− fotografia actual mida carnet
− fotocòpia del seu DNI
− fotocòpia de la Targeta Individual Sanitària (TIS)
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•

Equipament de joc
A partir de la categoria aleví el conjunt mínim i obligatori està compost per dues samarretes de joc,
un pantaló, una samarreta de entreno i una dessuadora.
Aquets any canviem d´equipació de joc, ja que feia tres anys que no canviàvem i a la vegada també
canviem de proveïdor.
Per una part les dues samarretes de joc, la samarreta de escalfament i els pantalons es podran
adquirir mitjançant una botiga online on a part d´aquests productes obligatoris s´ofereixen altres
que poden ser del vostre gust. Tota la gestió de pagament es farà mitjançantla plataforma dea la
botiga online, donant la possibilitat de financiar la compra.
La botiga on line es ficarà en marxa properament de la qual rebreu ja informació.
Es farà una prova de talles properament ( rebreu info de on la farem i amb quines condicions) i
després totes les gestions (compres) d´aquestes peces ja es podran fer mitjançant la botiga
online.
La dessuadora i el xandall el podreu comprar al club mitjançant un mail a
“ area.social@handboligualada.com ” i on es ficaran en contacte amb vosaltres per poder fer la
prova de tallatge.
El xandall, que no es obligatori però si recomanat pel club.
A la botiga online podreu trovar les equipacions en format unitari i a la vegada diferents productes
com la motxilla, la bossa i altres que poden ser del vostre interès.
DEN

TIPUS DE COMPRA

COST

Pack obligatori compra online

BOTIGA ONLINE CLUB HANDBOL IGUALADA

100 €

Desuadora obligatoria (COMPRA CLUB)

CLUB (area.social@handboligualada.com)

30 €

Xandall opcional (COMPRA CLUB)

CLUB (area.social@handboligualada.com)

50 €

2 samarretes i 1 pantalo joc i una
samarreta de escalfament, tot
personalitzat

•

Revisió mèdica (equips VIU L’HANDBOL no cal fer-la)

Per a la tramitació de la llicència esportiva federativa és imprescindible disposar d’un certificat
mèdic que acrediti que l’estat de salut de l’esportista és apte per a la pràctica esportiva. No
serà possible tramitar la llicència federativa als jugadors/es que no disposin del certificat, i
sense llicència no es podran disputar els partits.
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:
Av. Països Catalans,
9508700 IGUALADA
Tel. 938046688

º

Rambla Sant Ferran,
6208700 IGUALADA
Tel. 938052525
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Assistencial Anoia, S.A. us facilitarà en la mateixa visita un informe mèdic del jugador/a i
enviarà directament al Club Handbol Igualada només el certificat mèdic que acredita l’aptitud
per a la practica de l’esport.
No és obligatori utilitzar els serveis mèdics recomanats pel Club, però en qualsevol cas
haureu d’aportar el certificat mèdic corresponent amb indicació de les dades del metge o
metgessa declarant, el seu número de col·legiat/da, signatura i segell. Els certificats d’altres
serveis mèdics ens els haureu de fer arribar vosaltres, a l’adreça electrònica
club@handboligualada.com
Per tramitar la llicència necessitem el Certificat Mèdic Esportiu, no heu de presentar al Club
tot l’informe mèdic amb el resultat de les proves efectuades, aquesta informació és de caire
personal i només ha de ser coneguda per l’interessat i la seva família.

º
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