
Club Handbol Sant Quirze 
 
 
 

CAMPUS D’ESTIU 2021 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ   TECNIFICACIÓ HANDBOL 
 

DADES PERSONALS PARTICIPANT 
 

Nom  Cognoms  

Data naixement  Adreça  

Codi postal  Població  

Escola  Targeta Sanitària  

DNI  Talla Samarreta  

Correu electrònic  

Cal adjuntar el DNI o Llibre de Família i la targeta sanitària escanejats. Cal fer el pagament al núm. 
de compte ES50 0081 0073 1100 0157 2659 i adjuntar el comprovant. 

 
DADES PERSONALS PARE / MARE / TUTOR 

 
Nom  Cognoms  

DNI  Telèfon / Mòbil  

DADES COMPLEMENTÀRIES 
 

Esports habituals  

Club d’origen  

Posició de joc  

Pateix alguna malaltia i o alꞏlèrgia?  

Pren algun medicament habitualment?  

Pot participar en activitats aquàtiques?  

Sap nedar?  

 
DATES ACTIVITAT 

 
 

Dates 
 

Matins
 

Tardes
 

Acollida (Sí/No) 
 

Dinar (Sí/No)
del 28/ 06 al 02/ 07     

del 05/ 07 al 09/ 07     

del 12/ 07 al 16/ 07     

del 19/ 07 al 23/ 07     

del 26/ 07 al 31/ 07     

 
Signat pare/mare/tutor 

 
 
 
 
Les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar la vostra solꞏlicitud. 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 contades 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 !'Agenda Espanyola de Protecció de Dades. 
També podrà oposar-se   als    nostres    enviaments    de    comunicacions comercials   a    través    de    la    següent    adreça de    correu    
electrònic: handbolsq@hotmail.com 
 
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.  



 
 

 

 

 

Autorització Sortides CAMPUS INFANTIL I CADET 
 
 
 
En/Na                                                                             amb DNI    com a 
pare/mare/tutor o tutora de l’infant     participant al 
Campus d’Handbol - Estiu 2021 organitzat pel CH Sant Quirze del Vallès,  
 
AUTORITZO el meu fill/a a participar de les sortides que es duguin a terme durant el Campus 
d’Handbol Estiu 2021. 
 
Signatura del pare/mare/tutor o tutora 

 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès, a   de maig de 2021 
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