
 

HANDBOL SANT JOAN DESPI 

INCRIPCIONS TEMPORADA 2015-16 
 

1- DADES PERSONALS DEL JUGADOR/A: 

Nom                                                       Cognoms 

  

Adreça                                                                       Població 

  

C. P.                                   e-mail (pare i mare/tutors, en cas de menors ) 

   

DNI                   Telèfons ( pare i mare/tutors,  en cas de menors)       Nº Targeta sanitària 

    

Data de naixement       Nom del centre escolar                                            Alçada       Pes 

    

Nom de mare i pare o tutors ( en cas de menors )  

 

2- PREUS. 

Pre-benjamins (nascuts/des els anys 2008 i 2009):  

Un pagament inicial de 125,00 € al mes d’agost, 100,00 € al mes d’ octubre, 100,00 € al mes de gener 

i 100,00 € al mes d’ abril. Els cobraments es faran entre els dies 1 i 10 dels mesos esmentats. 

Benjamins i alevins (nascuts/des  del 2004 al 2007):  

Un pagament inicial de 125,00 € al mes d’agost, 105,00 € al mes d’ octubre, 105,00 € al mes de gener 

i 105,00  € al mes d’ abril. Els cobraments es faran entre els dies 1 i 10 dels mesos esmentats. 

Infantils i cadets (nascuts/des  del 2000 fins el 2003):  

Un pagament inicial de 130,00 € al mes d’agost, 110,00 € al mes d’ octubre, 110,00 € al mes de gener 

i 110,00  € al mes d’ abril. Els cobraments es faran entre els dies 1 i 10 dels mesos esmentats. 

Juvenils i sèniors (nascuts/des a partir de 1999): 

Un pagament inicial de 130,00 € al mes d’agost, 100,00 € el mes de setembre, 100,00 al mes d’ 

octubre, 100,00 € al mes de gener i 100,00  € al mes d’ abril. Els cobraments es faran entre els dies 1 

i 10 dels mesos esmentats. 

 

El preu inclou l’activitat pròpia de l’handbol ( entrenaments i competicions, inscripcions federatives, 

mutualitat esportiva, arbitratges,..... ) i la roba esportiva necessària ( camiseta, pantaló i xandall ). 

Els socis/àies de l’ Handbol Sant Joan Despí tindran un descompte de 10,00 € en cada 

inscripció que es realitzi. Aquest descompte s’aplicarà al pagament inicial del mes d’agost. 

3- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

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

    -     -     -   -           

El sotasignant autoritza que siguin atesos els rebuts tramesos per l’Handbol Sant Joan Despí, fins la 

seva sol·licitud de baixa:                                                Signatura: 

Nom i cognoms ................................................ 

Sant Joan Despí, a ........ d ................   de........  

4- PERIODES I LLOC D’INSCRIPCIÓ 

Els terminis d’inscripció  són els següents: 

1- Fins al 22 de maig de 2015, renovacions dels inscrits/tes actualment. 

2- A partir del 25 de maig, noves inscripcions. 

Els fulls d’inscripció s’han de entregar amb una fotografia a la secretaria del club, que es troba a la 

primera planta del Poliesportiu Salvador Gimeno i l’horari és de 5 a 8, cada tarda de dilluns a dijous. 

L’Handbol Sant Joan Despí es reserva el dret d’admetre, o no, la inscripció del jugador/a. 
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5- DRETS D’IMATGE 

Necessitem que doneu el vostre consentiment perquè es pugin fer fotografies i/o gravacions de vídeos 

durant la pràctica esportiva al jugador/ra inscrit/a per a ús exclusiu d’imatge i promoció de l’Handbol 

Sant Joan Despí. 

                 SI   NO  

Els sotasignant/s donen el seu consentiment                    (Marcar una opció) 

 

6- ESTAT FÍSIC 

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 experts/es, infantil i categories superiors, és 

necessari un certificat mèdic amb electrocardiograma. Aquestes revisions mèdiques es poden fer al 

servei de salut del poliesportiu a un preu aproximat de 12,00 € i es cobraran domiciliades un cop 

realitzades. 

                                        

7- FES-TE SOCI ! 

Ser soci/sòcia significa poder assistir a les assemblees, tenir informació de primera mà del club, del 

seu pressupost, la seva gestió, etc.  Igualment podreu, amb els vostres vots, escollir els dirigents del 

club o,  fins i tot, optar a ser-ho. També comporta gaudir de descomptes en la inscripció de 

jugador/a, activitats socials, campus, i altres activitats.  

Ser soci/sòcia del club és totalment voluntari i no és obligatori per ser jugador/a de la nostra entitat. 

Els preus actuals de la quota de soci/a són 40,00 € anuals els adults i 20,00 € anuals els menors. 

            

8- HORARIS D’ENTRENAMENT PER CATEGORIES : 

 

Són els responsables tècnics del club qui decideixen el grup en el que jugarà cada jugador/a. 

 

Els grups són limitats en nombre de jugadors/es (per qüestió d’espai). 

 

La composició dels grups i equips d’entrenament es farà públic duran la segona quinzena del 

mes de juny al taulell d’anuncis i a la pàgina web del club, on ja estan publicats els horaris 

d’entrenament. 

 

SIGNATURES 

En el cas de jugadors/res majors d’edat, només fa falta la firma del jugador/ra.  

En el cas de menors d’edat, és imprescindible la firma dels dos pares o tutors. 

Signatura:                                                       Signatura: 

 

 

 

 

Nom i cognoms                                                   Nom i cognoms  

 

................................................................       ........................................................................ 

 

DNI :  ..........................                                    DNI :  .............................. 

 

Sant Joan Despí,...........d..................de............. 
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                                                           NORMES BÀSIQUES DEL CLUB HANDBOL SANT JOAN DESPÍ 

 

EQUIPACIO ESPORTIVA. 

Tots els jugadors/es del club disposaran de roba esportiva de competició que es renovarà cada dos anys. D’altra banda, també 

es facilita un xandall de club que es renovarà quan, en cada cas, sigui necessari. 

La pèrdua o deteriorament per mal ús d’aquesta equipació significarà que el jugador/a haurà d’assumir el cost de la seva 

reposició. 

Els jugadors/es hauran de presentar-se degudament equipats/des als entrenaments, així com als partits de competició o 

amistosos amb l’equipació oficial del Club. 

TEMPORADA, ENTRENAMENTS I PARTITS.  

La temporada esportiva ve determinada pel Consell Esportiu Escolar i la Federació Catalana d’Handbol  i , amb caràcter general, 

compren del mes de setembre fins al mes de juny de l’any següent. Els entrenaments es fan dos dies o tres per setmana d’acord 

amb la planificació establerta pel Club. Els partits es disputen els cap de setmana, d’acord amb el calendari oficial que determini 

la Federació o el Consell Esportiu Escolar, segons resulti de la inscripció de cada equip. 

ELS EQUIPS . 

Els equips estan integrats pel nombre de jugadors/es que es determini, triats per grups d’edats i nivell en determinades 

categories ; dins dels límits establerts per les normes reglamentaries d’aplicació .La determinació de la inscripció dels 

jugadors/es a un o altre equip serà decisió de l’àrea tècnica esportiva de l’HANDBOL SANT JOAN DESPÍ. 

ENTRENADORS I DELEGATS. 

Cada equip està dirigit per un entrenador o una entrenadora titulat/da i format/da al respecte.  Ells i elles  són els responsables 

educatius, de la planificació, seguiment i posada en pràctica dels programes esportius dissenyats per a cada equip, seguint les 

línies directrius definides per la Direcció Tècnica Esportiva del Club. 

Els delegats i delegades d’equip col·laboren amb els entrenadors/es i realitzen funcions de suport i de representació davant dels 

arbitres. També realitzen funcions d’interlocució entre pares/mares/tutors-entrenadors/es. 

COMPROMIS DELS JUGADORS/ES. 

Els jugadors/es assumeixen el compromís i la responsabilitat d’assistir als entrenaments així com de comparèixer als partits de 

competició i amistosos als quals siguin convocats/des d’acord amb la planificació d’horaris i llocs, establerts pel cos tècnic.  

Faran un bon ús del material posat a la seva disposició i de les instal·lacions esportives i vestidors. La mala conducta del 

jugador/a podria comportar des de una amonestació verbal a la baixa temporal o definitiva del club. 

COMPROMIS DELS PARES/MARES/TUTORS. 

Els pares/mares/ tutors, respectaran i acataran en tot moment les decisions tècniques, administratives, esportives i disciplinàries 

del Club. Especialment pel que fa a l’organització dels equips i les seves competicions. 

Respectaran les instal·lacions, als jugadors/es i entrenadors/es dels equips propis i contraris, i als àrbitres. En cas contrari, el 

Club podrà prendre mesures disciplinàries al respecte. Cal donar, com a club, la millor imatge d’esportivitat a tothom. 

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, les seves dades seran incorporades als fitxers de l’ HANDBOL SANT JOAN 

DESPÍ. Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades es poden  adreçar a la secretaria del club. 

ESTIC D’ACORD AMB TOTES LES CONDICIONS ESTABLERTES PEL CLUB EN AQUESTA INSCRIPCIÓ: 

En el cas de jugadors/res majors d’edat, només fa falta la firma del jugador/ra.  

En el cas de menors d’edat, és imprescindible la firma dels dos pares o tutors. 

Signatura:                                                                    Signatura: 

 

 

 

Nom i cognoms   ...............................................          Nom i cognoms    ................................................... 

............................. DNI :  ..........................                 .............................. DNI :  .............................. 

Sant Joan Despí,  ..........  d ..................... de .........................                                                                          
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