Club Handbol Sant Esteve de Palautordera

AM6è INF CAD JUV SEN

Av. Lluís Companys, s/n

08461 – Sant Esteve de Palautordera

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

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2018/19
Equips des d’aleví masculí de 6è fins a sènior

1. HORARI D'INSCRIPCIONS I REVISIÓ MÈDICA (al pavelló):
DILLUNS 25 DE JUNY
Cadet masculí:

DIMARTS 26 DE JUNY
17:30

Aleví masculí:

Juvenil masculí “B”: 18:45

Cadet femení:

Juvenil masculí “A”:
Sènior masculí “B”:

18:00
19:15

Sènior masculí “A” : 20:00


Infantil femení:
Sènior femení:

Sènior “A” i “B”:

17:30

18:00

18:30

19:00

19:45

Horari: Jugadors/es de cada equip es presentaran a l’hora especificada i es posaran a la cua del
seu equip per estricte ordre d’arribada.





Preu de la revisió: 20 €. Només arribar, apuntar-se a la llista d'espera i fer el pagament.

Cal portar: Anamnesi omplert (full d'antecedents mèdics) i signat pels pares els menors d’edat.

Qui passi la revisió pel seu compte ha de portar el certificat mèdic el mateix dia de la inscripció.

2. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (a entregar el dia de la inscripció)
ATENCIÓ: no es tramitarà cap llicència sense tenir tota la documentació requerida i estar registrat a l’aplicació
de la FCH “iSquad”

http://balonmano.isquad.es/afiliaciones/login.php?id_federacion=cat

 Full d’inscripció omplert i signat.

 Certificat mèdic (només si el feu pel vostre compte).

 Pagament en metàl·lic del primer fraccionament de la quota (80 €).

 Full d’autorització categoria superior (jugadors entre el 2007 i el 2001)
Documentació addicional (només nous jugadors/es):
 Fotocòpia del DNI.

 Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut).

 Una fotografia actual mida carnet.

3. VESTIMENTA
Primer cal demanar el dorsal a la secretària (Carme Vigas) i després anar a la Merceria Cañellas
(Ctra. del Montseny, 43. Sant Esteve de Palautordera) per fer l’encàrrec i emprovar-se la roba.
Nous jugadors:
•
•
•

Samarreta blanca amb el nom.
Pantalons curts.

Samarreta reserva (blau marí).

•
•

Xandall (jaqueta i pantalons)
Jersei (en cas de porter/a)

Opcional: motxilla, dessuadora, canelleres, samarretes d’entrenament, genolleres, mitjons...
SI JA TENIU L’EQUIPACIÓ DE L’ANY PASSAT, NO CAL DEMANAR-LA NOVAMENT. Continuarem amb el
mateix model.

Per qualsevol dubte o consulta, us podeu posar en contacte a través del Whatsapp del club (625 032 545) o bé
a través de la Secretaria Virtual, al web

www.chsantesteve.cat/secretaria

