Club Handbol Sant Esteve de Palautordera
Av. Lluís Companys, s/n

08461 – Sant Esteve de Palautordera

Telèfon i whatsapp: 625 03 25 45
www.chsantesteve.cat

FULL D’INSCRIPCIÓ DE JUGADOR/A TEMPORADA 2018/19
(DE PREBENJAMÍ A SÈNIOR)

DADES DEL/LA JUGADOR/A

(omplir amb lletra molt clara)

NOM ____________________________ COGNOMS ____________________________________________________
DATA NAIXEMENT _______________ GÈNERE □ home □ dona

DNI ________________________________

NÚM. TARGETA SANITÀRIA ___________________________________ GERMANS AL CLUB ________________
CATEGORIA __________________________

DORSAL ________

ADREÇA _____________________________________________________ CODI POSTAL _____________________
POBLACIÓ ___________________________________________________ TELÈFON FIX ______________________
TELÈFON MÒBIL __________________ EMAIL ________________________________________________________

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL

(omplir amb lletra molt clara)

□ Pare □ Mare □ Tutor

NOM I COGNOMS ____________________________________________________

□ Pare □ Mare □ Tutor

NOM I COGNOMS ____________________________________________________

DNI _________________ EMAIL _________________________________ TELÈFON MÒBIL ___________________

DNI _________________ EMAIL _________________________________ TELÈFON MÒBIL ___________________
 NOMÉS NOVES INSCRIPCIONS: Adult que es fa soci (30 € anuals): _______________________________
La quota de soci es cobrarà el primer trimestre de 2019. Un soci adult obligatori per família. Segon soci 15€.

DADES BANCÀRIES I AUTORITZACIONS

(omplir amb lletra molt clara)

NÚMERO DE COMPTE BANCARI (IBAN) ____________________________________________________________
NOM I COGNOMS DEL TITULAR __________________________________________________________________





Autoritzo el cobrament íntegre de la quota d’inscripció del Club Handbol Sant Esteve.

Autoritzo la publicació de la imatge del/la jugador/a al web del club o altres suports (tríptics, CD...). *

Autoritzo a rebre informació del club per correu postal, electrònic, sms, whatsapp o altres mitjans.

Autoritzo que el jugador efectuï els desplaçaments de l'equip en cotxes particulars o altres mitjans de transport
necessaris.




Autoritzo al club a prendre les mesures mèdiques o d'emergència oportunes en cas de lesió o accident.

El CH Sant Esteve enregistra en vídeo partits i entrenaments dels equips amb finalitats didàctiques. *

Descompte germans (de prebenjamí fins a juvenil):
•
•
•

Primer fill: 275€ (quota sencera).

Segon fill: 255€ (20€ de descompte a l'últim pagament).

Tercer fill i posteriors: 230€ (45€ de descompte a l'últim pagament).

Nom i cognoms _______________________________ DNI _________________ Signatura ________________
* En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals
que ens faciliteu per aquest mitjà seran incorporats a un fitxer de titularitat del Club Handbol Sant Esteve de Palautordera (CHSEP) amb la finalitat de donar curs a la
vostra sol·licitud. El CHSEP es compromet a utilitzar les vostres dades només per a la prestació del servei i a no divulgar-les a tercers. Podeu efectuar els vostres drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@chsantesteve.cat.

Pagament total en efectiu el dia de la inscripció o fraccionat mitjançant domiciliació bancaria
1.

Inscripció

80 € en metàl·lic

3. 1/11/2018 50 €

5. 1/01/2019 □ 45 € □ 2n fill: 25 €

2.

□ 3r fill: 0 €

4.

1/10/2018

1/12/2018

50 €

50 €

