Club Handbol Sant Quirze

www.handbolsantquirze.cat

INFORMACIÓ TEMPORADA 2021/2022

Benvolgudes famílies,
Ens trobem ja de ple treballant en la posada en marxa de la propera temporada 2021/2022. A continuació us
facilitem la informació més rellevant:
A banda del termini que hi ha per inscriure els equips, hi ha canvi d’equipatge per la propera temporada. És
per aquest motiu que cal tenir les inscripcions de totes les jugadores i tots els jugadors al més aviat
possible.
El període d’inscripció serà del 30 de juny al 15 de juliol. Cal que feu arribar els formularis complimentats
i signats amb el comprovant del pagament de la inscripció al correu electrònic del club:
handbolsq@hotmail.com
Preus
Inscripció 130€. Correspon a la inscripció de l’equip, la fitxa de la/del jugadora/jugador i l’assegurança
mèdica. El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte ES50 0081 0073 1100
0157 2659 en el moment la inscripció.
10 quotes de 42€ (de setembre a juny). El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària entre l’1 i
el 5 de cada mes.
Inscripció sòcia/soci 70€. El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària el 15 d’octubre de
2021. Mare o pare han de ser socis.
Pack equipatge jugador/a 94,94€ . Inclou dues samarretes de joc, pantalons curts i una pilota.
El pack equipatge, que és obligatori, es comprarà online a https://mitsport-shop.com/chsantquirze. També
hi haurà a la vostra disposició altre material esportiu que serà opcional. Properament es citarà als equips per
a que passin per l’oficina del club a provar-se la roba i determinar les talles.
Altres
Per Nadal es repartirà un talonari de loteria de Nadal a cada jugadora i jugador que caldrà vendre. En cas
que no es vulgui vendre hi haurà la possibilitat de fer l’aportació de 25€ que deixa de benefici cada talonari.
Es posaran a la venda abonaments i entrades individuals per accedir als partits dels equips sènior A femení
(Liga Guerreras Iberdrola) i sènior A masculí (Divisió d’Honor Plata). Properament actualitzarem la
informació al web del club (www.handbolsantquirze.cat)

Salutacions,
Handbol Sant Quirze
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FULL D’ INSCRIPCIÓ MINI

TEMPORADA 2021 – 2022

Prebenjamí/Benjamí/Aleví
DADES PERSONALS JUGADOR/A
Nom
Data naixement
Codi postal
DNI
Escola
TSI (*)

Cognoms
Adreça
Població
Mòbil
Correu electrònic

(*) 4 lletres i 10 dígits

DADES PERSONALS MARE
Nom
DNI
Correu electrònic

Cognoms
Mòbil

DADES PERSONALS PARE
Nom
DNI
Correu electrònic

Cognoms
Mòbil

Import temporada 550€, corresponent a la inscripció 130€ i 10 quotes de 42€
(domiciliades de setembre a juny).
La mare o el pare han de ser socis del club, la quota serà de 70€.
El/La jugador/a ha d’adquirir l’equipatge del club i vendre un talonari de loteria de Nadal.
Signat jugador/a

Signat mare/pare

Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. D’acord amb el que
disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals:
Responsable: Club Handbol Sant Quirze. Finalitat: Enviament d’informació, resposta a consultes i contactes genèrics, mentre duri la nostra relació i
tinguem el seu consentiment. Destinataris. No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. Drets. Pot exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes.
Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit al RESPONSABLE. En cas de disconformitat amb el
tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres
enviaments de comunicacions comercials a través de la següent adreça de correu electrònic: canalsoci@handbolsantquirze.cat
Autoritzo a la meva filla i/o el meu fill a participar a les activitats esportives del Club Handbol Sant Quirze.
Autoritzo que la imatge a la meva filla i/o el meu fill pugui aparèixer en fotografies i filmacions corresponents a activitats realitzades i publicades en
les xarxes i materials de difusió de l’entitat, filmacions destinades a difusió pública no comercial i fotografies per a publicacions i materials d’àmbit
educatiu i social.
Amb la present inscripció declaro que sóc coneixedor/a de la normativa sanitària vigent en relació a la Covid 19 i em comprometo al seu
compliment.
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Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

Ho ha d’ emplenar el

Referència de l’ordre de domiciliació (D.N.I. deutor)
Identificador del creditor: G-58615253
Nom del creditor CLUB HANDBOL SANT QUIRZE
Adreça: c/ PRIORAT S/N
Codi: 08192
Localitat: Sant Quirze del Vallès.

Signant aquesta ordre de domiciliació el deutor autoritza (A) el creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per fer càrrecs en el seu
compte i (B) autoritza l’entitat a fer els càrrecs en el seu compte d’acord amb les instruccions del creditor. El deutor està legitimat al
reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte que hi ha subscrit. La solꞏlicitud de reemborsament s’ha de
fer durant les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus deutes a la seva
entitat financera.

Nom

del

deutor:

Adreça:

Ho ha d’ emplenar el

Codi:
Localitat del deutor:

Swift BIC
Número de compte – IBAN

Tipus de pagament:

Pagament recurrent

o

Pagament únic

Data – Localitat:
Signatura del deutor:

ÉS OBLIGATORI EMPLENAR TOTS ELS CAMPS. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE
DOMICILIACIÓ, S’HA DE TRAMITAR AL CREDITOR PERQUÈ EN TINGUI CUSTÒDIA.
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FULL D’ INSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ SÒCIA/SOCI

TEMPORADA 2021- 2022

DADES PERSONALS MARE O PARE
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon/Mòbil

Correu electrònic

El preu és de 70€ i els beneficis:
 Descomptes a tots els actes del club
 Accés preferencial a les promocions dels
patrocinadors.
 Descompte en la compra d’entrades i
abonaments als partits del Sènior A femení
DHF i del Sènior A masculí DHP.

