
DADES PERSONALS PARE, MARE O TUTOR
NOM: COGNOMS:

POBLACIÓ:

PARRÒQUIA:

 PARE: ALTRES:

DADES PERSONALS ESPORTISTA   (infants de 6 a 12 anys)

NOM: COGNOMS:

DATA DE NAIXEMENT:

NÚM. DE PASSAPORT (o Doc. d'Identitat. o Residència):

NÚM. D'AFILIACIÓ A LA C.A.S.S.:

DOCUMENTS A ADJUNTAR TALLA ROBA: 
 7/8        9/10         11/12
 XS         S                M   

DURADA I MODALITAT DE PAGAMENT 

MODALITAT DE PAGAMENT  Anual (90,00€/any)

, de l'import establert en aquest full d'inscripció.

HORARI D’ENTRENAMENT TEMPORADA 2020/2021
PAVELLÓ PRAT GRAN ESCALDES-ENGORDANY: TOTS ELS DIMARTS DE 17.30h a 19.00h

  Certificat Mèdic per la pràctica de l'Handbol

CORREU ELECTRÒNIC:

  Declaració Responsable per a menors d'Edat

  Fotogràfia de carnet recent de l'inscrit

CODI POSTAL:

DOMICILI:

TELÈFON DE CONTACTE MARE:

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Sr. Edgar Serra al +376 698 153 (eserra@fahandbol.ad) o el Sr. Patrick Alis
al +376 392 026 (info@hcengolasters.com)

Es participarà en diferents trobades i torneigs durant la Temporada 2020/2021. Les dates exactes així com tots els detalls, és
comunicaràn durant la temporada.

  En efectiu o Xec

 Trimestral (30,00€/trim.)

      núm. IBAN:

  Mitjançant ingrès o una transferència al compte de BancSabadell d'Andorra AD09.0008.0090.3612.0061.8653
  Autoritzo el Handbol Club Engolasters a realitzar càrrec al meu compte corrent que detallo a continuació:

            3r trimestre del 01 d'Abril al 25 de Juny de 2021  (30,00€)

INICI TEMPORADA 2020/2021:
A partir del 05 d'Octubre de 2020, és pot provar de forma totalment GRATUÏTA, cal portar roba esportiva.

Per fer efectiva l'inscripció, s'haurà d'enviar aquest full degudament omplert al correu electrònic
info@hcengolasters.com o entregar-lo al monitor en horari d'entrenament amb tota la documentació adjunta sol·licitada
i efectuar el 1r pagament (trimestral o anual segons modalitat). Els pagaments s'hauràn de realitzar al inici
de cada trimestre. La inscripció engloba les despeses de funcionament de l'Escola d'Handbol incloguen assegurança
esportiva, samarreta esportiva, pilota d'handbol (quins s'entregaràn en el curs de l'any) i els tornejos d'Handbol.

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.

Mès informació a www.hcengolasters.com

NACIONALITAT:

  Fotocòpia del Passaport o document d'identitat
  Fotocòpia del Carnet de la CASS

  Inscric el meu fill/a a l'Escola d'Handbol del HC Engolasters a Escaldes-Engordany 
            1r trimestre del 01 d'Octubre al 22 de Desembre 2020   (30,00€)
            2n trimestre del 7 de Gener al 31 de Març 2021    (30,00€)

  Fotocòpia de l'Assegurança ExtraEscolar curs 2019/2020



En / Na

pare / mare / tutor de 

a ________________________, el ______ d __________________ de 20

 AUTORITZO el meu/va fill/a a participar en els entrenaments i partits organitzats per l'Handbol Club
Engolasters durant la temporada 2020/2021, 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 l’handbol eximint de tota responsabilitat als organitzadors, col•laboradors i monitors en quant al
desenvolupament de les seves funcions. 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 l'Handbol Club Engolasters amb motiu
d'una eventual responsabilitat en cas d'accident de l'infant. En cap cas és responsabilitat dels responsables o
monitors de l'Handbol Club Engolasters 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. En concret, soc coneixedor del fet que l’assegurança esportiva de l’Handbol Club Engolasters no
cobreix el trencament d’ulleres i que el meu/va fill/a ha de jugar amb ulleres previstes pel joc de contacte.

 AUTORITZO el meu fill/a a efectuar les sortides programades que tindran lloc al territòri andorrà per lo
que AUTORITZO al monitor / responsable de l'Handbol Club Engolasters 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 de l'Handbol Club Engolasters, sent responsable del meu/va fill/a al llarg del
desplaçament i de l’activitat, i eximint responsabilitats al monitor / reponsable de l'Handbol Club
Engolasters  d’un comportament inadequat del meu/va fill/a.

 AUTORITZO als organitzadors de l'Handbol Club Engolasters per utilitzar qualsevol fotografia, filmació,
gravació o qualsevol altra forma d’arxiu de la participació del meu/va fill/a en la participació 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 o Twitter o altres mitjans informatius. Aquests sempre seran utilitzades per
difondre les activitats de l'Escola d'handbol de l'Handbol Club Engolasters  i mai amb cap altra finalitat. 

L’Handbol Club Engolasters ofereix el servei de recollida de l’escola cap al pavelló en els dies d’entrenament
de l’escola d’handbol de forma totalment gratuïta pels jugadors de l’escola. Els dies d’entrenaments són
dimarts de 17.30 a 19.00 hores al pavelló del Prat Gran d'Escaldes Engordany, per tant la recollida serà a la
porta de l’escola a partir de les 17.00 hores. (llocs previstos: Escola Francesa d’Escaldes Engordany ; Escola
Andorrana d’Escaldes Engordany ; Escola Espanyola Maria Moliner ; Col•legi Sagrada Família) i els
divendres de 17.30 a 19.00 hores al gimnàs de l'escola Francesa d'Escaldes, per tant serà la porta de l'escola a
partir de les 17.00 hores (llocs previstos: Escola Andorrana d’Escaldes Engordany ; Escola Espanyola Maria
Moliner ; Col•legi Sagrada Família) 

 AUTORITZO el monitor de l’Handbol Club Engolarters a recollir el meu fill o filla a la sortida de l’escola
__________________________________________ per portar-lo al Prat Gran d’Escaldes
Engordany / gimnàs Escola Francesa Escaldes per realitzar l’activitat d’handbol per lo que AUTORITZO al
monitor / responsable de l'Handbol Club Engolasters a prendre les decisions oportunes en la limitació de les
seves funcions englobades en l’activitat citada anteriorment, sent responsable del meu/va fill/a al llarg del
desplaçament i de l’activitat, i eximint responsabilitats al monitor / responsable de l'Handbol Club
Engolasters d’un comportament inadequat del meu/va fill/a.

Signat,

I per que consti, dato i signo el present:



Zones d’actuació i objectes als quals cal prestar una atenció especial 

• La neteja i desinfecció ha de ser freqüent en totes les zones de l’establiment. Les zones i punts on cal
intensificar la neteja i desinfecció són els següents: 
• Interruptors i timbres, botoneres dels ascensors. 
• Manetes i poms de portes, d’armaris i arxivadors. 
• Baranes i passamans. 
• Graderies: quan s’hi permeti l’accés. 
• Taulells, taules, expositors i cadires. 
• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 
• Telèfons. 
• Material d’oficina. 
• Aixetes i lavabos. 

1. Mesures organitzatives 

• Els esportistes i el personal relacionat, que es troben afectats per la COVID-19, que tenen simptomatologia o
que es troben aïllats perquè són contactes d’una persona malalta no poden dur a terme les activitats
esportives fora del seu domicili ni a les instal·lacions esportives. 
• Cal que els esportistes i el personal vinculat coneguin i segueixin les indicacions i les recomanacions de
prevenció i seguretat indicades. 
• Tant els esportistes com el personal vinculat han de respectar la distància interpersonal mínima d’1,5
metres. 
• Cal que els esportistes vinguin canviats.
• No es podrà fer ús dels vestidors ni de les dutxes.  
• L’accés a la zona de graderies quedarà prohibit durant les classes.
• Els pares NO podran accedir a les instal·lacions sigui sala o sigui pavelló. 
• L’accés a la pista 1 es farà per l’accés directe a pista (escales de baix), l’accés a la pista 2 es farà pel fons de
pista passant pels passadissos laterals de les grades. 
• La sortida del pavelló es farà per les portes laterals per tal d’evitar que es creuin les persones.
• Es desinfectaran els serveis entre club i club. Els serveis públics de dreta (dones) seran assignats als de la
pista 1, els de l’esquerra (homes) seran pels de la pista 2.

2. Mesures de protecció i seguretat 

• És recomanat l’ús de mascareta tant per als esportistes com per al personal vinculat, sempre que no sigui
possible respectar la distància d’1,5 metres. 
• L’accés a les instal·lacions es farà sempre amb mascareta. Els esportistes se la podran treure quan estiguin
en unitat de convivència fent exercici.
• Cal disposar de gel hidroalcohòlic o sabó als accessos de les instal·lacions, a cada un dels llocs de treball
(inclòs el taulell d’atenció al públic), als accessos a les diferents sales d’entrenament, zones comunes i als
lavabos. Els esportistes de taekwondo, judo, karate i gimnàstica rítmica s’hauran de desinfectar mans i peus
• S’ha de garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada, com a mínim durant deu
minuts tres cops al dia. 
• El departament d’Esports farà la neteja de les instal·lacions abans que entri el Club. Desprès, la neteja entre
grup i grup queda a càrrec del Club.
• S’ha establert un pla de neteja i desinfecció que determina els productes que s’han d’utilitzar, les superfícies
i els espais que s’han de netejar i la periodicitat. Es durà a terme un registres de la neteja. 

El Departament d'Esports del HBLE. Comú d'Escaldes Engordnay ha establer el següent Protol d'actuació que
haurem de respectar:



DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A MENORS D’EDAT  

………………………………………………………………………….., major d’edat i amb 
passaport/DNI/NIE número ……………………………………………….., en qualitat de 
pare, mare o tutor/a de l’esportista .........………………………………………….........., 
amb passaport/DNI/NIE número………………………………………. i amb llicència 
esportiva en vigor emesa per la Federació ……………..………………………….,  

 

DECLARO RESPONSABLEMENT 

Que, en relació amb la COVID-19: 

• No presento ni he presentat símptomes indicatius de malaltia aguda ni he estat 
aïllat durant els darrers catorze dies 

• Sota el meu coneixement, no he estat en contacte amb casos confirmats de 
COVID-19 en els catorze dies anteriors a la signatura d’aquest document. 

• Compleixo les mesures establertes per l’organització per prevenir possibles 
contagis. 

Aquesta informació es tractarà de forma confidencial i la seva finalitat exclusiva és 
adoptar les mesures necessàries per prevenir el contagi i la propagació del virus. Les 
dades es conservaran com a mínim tres setmanes i com a màxim un mes des de 
l’activitat en la qual ha participat. En emplenar aquest document, el sotasignat atorga el 
consentiment exprés perquè l’entitat esportiva organitzadora tracti aquestes dades amb 
la finalitat d’obtenir una traçabilitat en el supòsit que surti un cas positiu d’infecció pel 
virus SARS-CoV-2, i per tant es poden posar a disposició del Ministeri de Salut del 
Principat d’Andorra. 

El responsable del tractament de les dades, davant del qual es podran exercir els drets 
d’accés, rectificació o supressió, és el següent: 

 

[ FEDERACIO ANDORRANA D’HANDBOL – CENTRE DE TECNIFICACIO 
ESPORTIVA D’ORDINO, Carrer Narciso Yepes sn, eserra@fahandbol.ad o al 
telèfon 698 153 ] 

Així mateix, es fa saber que en signar aquest document el sotasignat es responsabilitza 
de la veracitat d’aquestes declaracions. 

I perquè consti així als efectes oportuns, 

 

SIGNO 

.............., ....... de ........ del ........ 
 
NOTA: En cas de no voler signar aquesta declaració, no es podrà participar en 
l’esdeveniment. 
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