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INSCRIPCIÓ  JUGADORS/ES  TEMPORADA 2021/22

 
Rev 05/2021

Per la present sol·licito la inscripció de jugador/a al Club Handbol Terrassa i certifico que les
dades que hi ha a continuació són certes. De la mateixa manera accepto totes les normes i
reglaments de què el Club Handbol Terrassa disposa.

1- DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A

Nom Cognoms 

2- DADES PERSONALS SOCI/A FAMILIAR (OBLIGATORI PER A JUGADOR/A MENOR D’EDAT)
Nom Cognoms 

DNI 

 
3- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

    IBAN ENTITAT       OFICINA              D.C.              NÚM. COMPTE/LLIBRETA 
- - - -

Nota: en cas de rebuts retornats es cobrarà la comissió corresponent

El sotasignant autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos per l’Handbol Terrassa, fins a la seva 
sol·licitud de baixa:

Signatura:
Nom i cognoms ................................................ 

Terrassa, a ........ d ....................... de........

4- PERIODES I LLOC D’INSCRIPCIÓ.____________________________________________

Els terminis d’inscripció són els següents: ordinària, fins al 30 de juny, oberta, fins a cobrir les places
disponibles. Per tramitar la inscripció per a la temporada 2021-2022 s’haurà d’omplir telemàticament
un  formulari  especialment  habilitat  per  aquesta  funció  des  de  la  pàgina  web  del  club
www.handbolterrassa.cat.  Una  còpia  del  formulari  s’haurà  d’imprimir,  signar  i  enviar  escanejat  a
través  de  la  mateixa  pàgina  web.  Tots  els  jugadors  de  categoria  aleví  expert  o  superior  hauran
d’adjuntar també el certificat de revisió mèdica.  Paral·lelament a la inscripció, hauran de fer l’afiliació
a FCH a través de l’aplicació Isquad per tal que se’ls pugui fer la fitxa. Només es podrà fer inscripcions
presencials una vegada superat el termini d’inscripció ordinària a la secretaria del club, demanant cita
prèvia al telèfon 93 731 87 79.

L’Handbol Terrassa es reserva el dret d’admetre o rebutjar la inscripció del jugador/a.

5- DRETS D’IMATGE._________________________________________________________

Necessitem que doneu el vostre consentiment perquè es pugui fer ús de fotografies i/o gravacions de
vídeos  efectuats  durant  la  pràctica  esportiva  en les  que aparegui  el  jugador/a  inscrit/a  per  a  ús
exclusiu d’imatge i promoció del Club Handbol Terrassa.          SI NO

El/la sotasignant dóna el seu consentiment                                         o   o   (Marcar una opció)
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6- AUTORITZACIÓ D’INCLOURE-US EN GRUPS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA (Whatsapp).

Necessitem que doneu el vostre consentiment perquè el club us pugui fer arribar informació de les
seves activitats através d’aplicacions de missatgeria instantània i perquè se us inclogui en grups en
aquestes aplicacions per facilitar la gestió dels equips i la transmissió ràpida de missatges d’alerta.
                                                                                             SI NO

El/la sotasignant dóna el seu consentiment                                o   o   (Marcar una opció)

7- ESTATFÍSIC.____________________________________________________________

El/s sotasignant/s declaren, prèvia consulta mèdica, que el/la jugador/a es troba en perfecte estat físic
per la pràctica esportiva. Per les categories aleví expert i superiors és necessari un certificat mèdic
amb electrocardiograma. El club recomana que es facin amb el  Dr. Bernat de Pablo Márquez a les
instal·lacions de Can Jofresa al preu de 25 € segons un calendari per equips que us facilitarem en
breu. La revisió bàsica és suficient per tramitar la fitxa federativa. Els jugadors/es que desitgin una
revisió més completa (amb prova d’esforç) podran realitzar-la a les instal·lacions del Club Natació
Terrassa  (Av.  Abat  Marcet  s/n)  al  preu  de  50  €,  demanant  cita  prèvia  per  correu  electrònic  a
info@bernatdepablo.cat.

8- DRETS DEL SOCI/A._______________________________________________________

Ser soci/sòcia dóna dret a assistir a les assemblees, tenir informació de primera mà del club, del seu
pressupost, la seva gestió, etc. Igualment els socis, amb els seus vots, poden escollir els dirigents del
club o,fins i tot, optar a ser-ho. També comporta poder gaudir  de descomptes en la inscripció de
germans,  les  activitats  socials,  els  campus  i  els  avantatges  que  ens  ofereixen  els  nostres
patrocinadors.
Ser soci/sòcia del club és obligatori per ser jugador/a de la nostra entitat. El preu actual de la quota és
de 30,00 € anuals i està inclosa en la quota d’inscripció. Per facilitar la defensa dels drets dels jugadors
menors d’edat, és obligatori que un familiar de fins a segon grau de consanguinitat també ho sigui. La
quota del familiar es cobrarà a part.

En el cas de jugadors/es majors d’edat, només fa falta la firma del jugador/a.
En el cas de menors d’edat, és necessària la firma del pare, mare o tutor que es faci soci/a.

Signatura:

Nom i cognoms ..................................................
(pare/mare/tutor en cas de menors d’edat)

Terrassa,...........d...............................de.............

El Club es reserva el dret a no acceptar la sol·licitud en cas que concorrin circumstàncies justificades.

Informació bàsica sobre Protecció de dades. Responsable: CLUB HANDBOL TERRASSA. Finalitat: Facilitar la gestió de les activitats pròpies
i enviar comunicacions. Legitimació: Execució d'un contracte, Consentiment de l'interessat. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a:
Assessoria fiscal i comptable, registres públics, Bancs i Caixes d'Estalvi, Administració Tributaria, empresa de missatgeria o transport si escau,
Organismes de la Seguretat Social, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Federació Catalana d'Handbol i Federació Espanyola d'Handbol, i
Professionals Especialistes. Estan previstes transferències a tercers països. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres
drets indicats a la informació addicional que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament. Procedència: Del propi Interessat o pares i/o
tutors  legals.  Informació addicional:  Pot  consultar  informació  addicional  i  detallada  sobre  Protecció  de  Dades  a  la  pàgina
www.handbolterrassa.cat
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