DEL 29 DE JUNY AL 05 DE JULIOL DE 2020 ~ CAMPUS HANDBOL ENRIC MASIP ~ DEL 06 AL 12 DE JULIOL DE 2020

BOLVIR ~ CHALET DEL GOLF

DADES PERSONALS PARE, MARE O TUTOR
NOM:

COGNOMS:

DOMICILI:
POBLACIÓ/PARRÒQUIA:

CODI POSTAL:
TELÈFON DE CONTACTE MARE:

PARE:

T.:

CORREU ELECTRÒNIC:

DADES PERSONALS ESPORTISTA
NOM:

(infants de 8 a 16 anys)

COGNOMS:

NACIONALITAT:

DATA DE NAIXEMENT:

NÚM. DE PASSAPORT (o DNI):
TALLA ROBA:

 XS:

 S:

NÚM. D'AFILIACIÓ A LA C.A.S.S.:
 M:

 L:

 XL:
Sap nedar?  SI  NO

Al·lèrgies, lesions recents o altres:
Juga a Handbol? NO

 SI, fa

anys i jugo en el Club

La meva posició és
Ha participat en edicions anteriors del campus Enric Masip?   SI , fa

anys

 NO, és la 1a vegada.

DURADA I MODALITAT DE PAGAMENT
Periode d'inscripcions obert fins el 26 de Juny de 2020

Inscripció Estada Pensió Complerta (inclou totes les activitats, tots els àpats i l'allotjament Al chalet del Golf )
 Inscric el meu fill/a pel torn del 29 de Juny al 5 de Juliol de 2020 (ambdues dates incloses)
 Inscric el meu fill/a pel torn del 06 al 12 de Juliol de 2020 (ambdues dates incloses)
(650,00€ per torn en totes les inscripcions realitzades abans del 15-06-2020, després 760,00€)

Els Socis de l'Handbol Club Engolasters que tinguin els infants inscrits a l'Escola d'Handbol
d'Escaldes-Engordany durant la temporada 2019/2020, gaudiràn d'un
DESCOMPTE de 150,00€ per a cada torn inscrit!!!
Per fer efectiva l'inscripció, s'haurà d'enviar aquest full degudament omplert al correu electrònic
info@hcengolasters.com i efectuar el pagament total segons modalitat d'inscripció. S'emetrà una factura justificant
el pagament i acusant-ne recepció.
Pot efectuar un ingrès o una transferència al compte de BancSabadell d'Andorra AD09.0008.0090.3612.0061.8653
indicant el nom de l'infant.
Mès informació a www.hcengolasters.com o www.enricmasip.com
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Sr. Nito Rodriguez al +376 342 150.
Segons la Llei Qualificada 15/2003 del 18 de desembre sobre protecció de dades personals, el lliurament d'aquesta sol·licitud suposa l'autorització per incorporar les seves dades als fitxers de la Handbol Club Engolasters, a fi
de portar a terme les seves fins. Consentiment que podrà revocar mitjançant escrit dirigit a l'Entitat, on també podrà exercir els seus dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

,

En / Na

,

pare / mare / tutor de

 AUTORITZO el meu/va fill/a a participar en la 22è Campus d'Handbol ENRIC MASIP, acceptant la
normativa i condicions de la mateixa, les quals conec i aprovo. El meu fill/a reuneix totes les condicions físiques i
l'òptim estat de salut general per la pràctica de les activitats organitzades pel Campus. Te l'assegurança
extraescolar obligatòria, per tant, en cas d'accident, està cobert per la companyia asseguradora corresponent del
Principat d'Andorra, motiu pel qual els pares renunciem a efectuar qualsevol tipus d'acció reclamatòria contra el
Campus d'Handbol Enric Màsip amb motiu d'una eventual responsabilitat en cas d'accident de l'infant. En cap
cas és responsabilitat dels responsables o monitors del Campus la pèrdua o trencament de cap bé personal de
l'infant com ulleres, polseres, rellotges, telèfons mòbils o tot altre objecte que l'infant dugui i que no sigui
necessari a la pràctica de l'handbol.
 AUTORITZO el meu fill/a a efectuar les sortides programades que tindran lloc al territòri andorrà per lo que
AUTORITZO al monitor / responsable del Campus Masip a prendre les decisions oportúnes en la limitació de les
seves funcions englobades en l’activitat citada anteriorment i en els desplaçament que pugui comportar les
activitats del Campus, sent responsable del meu/va fill/a al llarg del desplaçament i de l’activitat, i eximint
responsabilitats al monitor / responsable del Campus d’un comportament inadequat del meu/va fill/a.
 AUTORITZO als organitzadors del 22è Campus Enric Masip per utilitzar qualsevol fotografia, filmació,
gravació o qualsevol altra forma d’arxiu de la participació del meu/va fill/a de la esmentada activitat, sense dret a
una contraprestació econòmica, amb la finalitat publicitària de l’activitat en qualsevol canal d'informació en
general i en concret, sigui en premsa escrita o visual, díptics, butlletins, pàgines web, xarxes socials com
Facebook, Instagram o Twitter o altres mitjans informatius. Aquests sempre seran utilitzades per difondre les
activitats del Campus i mai amb cap altra finalitat.
I per que consti, dato i signo el present:
a _____________________________, el ________ d _________________ de 20______
Signat,

