
C.H. Sant Andreu de la Barca 

C/ Bonaventura Pedemonte s/n 

Complex Esportiu L’11 

08740 Sant Andreu de la Barca 

BARCELONA 

 

 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ JUGADOR/A 

TEMPORADA 2022/2023. 

INFORMACIÓ  

Per fer l’inscripció heu d’omplir aquest full, cal entregar-ho a la secretaria Club o via telemàtica abans del 31 
de juliol 2022 

 
DADES DEL JUGADOR/A  

NOM I COGNOMS:        

ADREÇA:       

POBLACIÓ:   CP:    

LLOC I DATA DE NAIXEMENT:        

DNI: - TSI:     
Número Tarjeta Sanitaria integral 

TELF: E-MAIL:  
Telèfon o mòbil de contacte 

 

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL. En cas de jugadors menors d’edat  

NOM I COGNOMS:     

DNI: _-          

ADREÇA:     

POBLACIÓ:  CP:   

TELF: E-MAIL:    

 

DADES BANCÀRIES 

NOM I COGNOMS TITULAR:    

ENTITAT FINANCERA:    

IBAN: 

 
(es girarà mitjançant rebut bancari un import de 40€ en concepte d’inscripció i un altre d´import 10 
euros en concepte d´alta de soci) 

 
 

SIGNATURA DEL JUGADOR/A 

(si és menor d’edat, signatura del pare/mare o tutor/a legal). 



C.H. Sant Andreu de la Barca 

C/ Bonaventura Pedemonte s/n 

Complex Esportiu L’11 

08740 Sant Andreu de la Barca 

BARCELONA 

 

 

 

 

Autorització drets d’imatge 
Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar, i pel Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL CLUB HANDBOL SANT ANDREU DE LA BARCA  sol·licita el seu consentiment 

per publicar la imatge del seu fill/a, en fotografies i gravacions corresponents a les seves activitats i serveis, i que s’exposin públicament a la pàgina web, revistes 

o altres publicacions internes o de tercers, així com a reproduir-la públicament per a la promoció de les activitats i serveis de les entitats i/o editar-les i distribuir-

les a tercers. El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. Li recordem que 

per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Carrer de Bonaventura Pedemonte de Sant Andreu de la Barca o al correu 

electrònic chsab@chsab.es  

 

Autoritzo: SI 
 

NO 

MARQUEU LA CASELLA VALIDA 

 
Nom, Cognoms del jugador/a (DNI): Signatura 

 

 
Sant Andreu de la Barca, ........... de ..................................................... de 2022 

 

 

Autorització de cessió de dades de caràcter personal 
 

En compliment del Reglament 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informen que les seves dades i les del seu fill/a seran incorporades en un 

fitxer propietat de EL CLUB HANDBOL SANT ANDREU DE LA BARCA. Així mateix i per poder donar compliment amb el que estableix en matèria d’assegurances el 

Decret 267/2015 de les activitats d’educació en el lleure en els quals participen menors de 18 anys i el Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, 

les dades seves i del seu fill/a poden ser cedides a tercers per la contractació de l’assegurança d’accidents preceptiva. Li recordem que per exercir els drets 

d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça Carrer de Bonaventura Pedemonte de Sant Andreu de la Barca o al correu electrònic 

chsab@chsab.es  

A la vegada demanem autorització per poder-li enviar, a través de diferents mitjans, informació sobre activitats i novetats organitzades per aquesta i d’altres 

entitats.  

 

Autoritzo la cessió de les meves dades i les del meu fill/a als tercers necessaris per donar compliment als Decrets 267/2015 i 58/2010 en matèria 

d’assegurances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Andreu de la Barca, ........... de ..................................................... de 2022 

 

Nom, Cognoms del jugador/a (DNI): Signatura 


