
 XI CAMPUS D’HANDBOL A PALAFRUGELL JUNY 2022 

FULL INSCRIPCIÓ CAMPUS  

DADES PERSONALS DEL PARTICIPANT: 

 NOM:___________________________________________________________

 COGNOMS:______________________________________________________

 DNI:____________________________________________________________

 DATA NAIXEMENT:______________________________________________

 ADREÇA:________________________________________________________

 POBLACIÓ:______________________________________________________

 CODI POSTAL:___________________________________________________

 CORREU ELECTRÒNIC:___________________________________________

 TELÈFON 1:______________________________________________________

 TELÈFON 2:______________________________________________________

QUÈ NECESSITEM SABER? 

1. Quants anys fa que jugues a handbol?___________________________________

2. A quin club practiques handbol?_______________________________________

3. Prens algun medicament especial?_____________________________________

4. Ets al·lèrgic a algun tipus de menjar o beguda?____________________________

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS 

- Cal que portis una còpia de la targeta sanitària del o de la participant.

- Realitzarem 2 entrenaments cada matí (cal hidratar-se molt).

- Els grups d’entrenament es realitzen segons edat i/o nivell.

- Cal que esmorzeu molt bé abans de sortir de casa.

- Podeu portar alguna cosa per menjar i beure a mig matí.

- Els entrenaments es duran a terme al pavelló Municipal de Palafrugell/estadi.



 XI CAMPUS D’HANDBOL A PALAFRUGELL JUNY 2022 

AUTORITZACIÓ DE L’ÚS DE DRETS D’IMATGE DELS 

PARTICIPANTS AL XI CAMPUS D’HANDBOL A 

PALAFRUGELL 

El Club Handbol Garbí de Palafrugell, entitat organitzadora del XI Campus d’Handbol a 

Palafrugell Juny 2022, disposa de xarxes socials on s’informa i es fa difusió de les 

activitats que es desenvolupen. 

En aquests espais s’hi poden publicar imatges en les quals hi apareguin participants. 

Donat que el dret a la imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per 

la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a 

la pròpia imatge, la direcció del XI Campus d’handbol a Palafrugell, demana el 

consentiment als pares/mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin 

els seus fills i filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables.  

Jo,…………………………………………..amb DNI………………………………….. 

com a pare, mare o tutor legal de…………………………………………………….. 

autoritzo a que aquest/a pugui aparèixer en les fotografies corresponents a les activitats 

desenvolupades per aquesta activitat i publicades a:  

• Xarxes Socials del Club Handbol Garbí de Palafrugell (Facebook, Instagram i

Twitter) 

• Filmacions destinades a difusió no comercial.

• Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit educatiu i/o esportiu.

A............................................, ....................... de...........................de 2022 

Firma 



 XI CAMPUS D’HANDBOL A PALAFRUGELL JUNY 2022 

AUTORITZACIÓ ESPORTISTA 

Jo,…………………………………………amb DNI........……….. com a pare / mare / 

tutor del menor d’edat………………………………………………..…… AUTORITZO 

a que participi els dies 23-27-28-29-30 de juny de 2022 al XI CAMPUS D’HANDBOL 

A PALAFRUGELL JUNY 2021.  

En firmar el present document autoritzo als responsables de l’activitat a realitzar les 

gestions oportunes en cas de tractament mèdic, eventual hospitalització i qualsevol altre 

procediment necessari.  

A ………………,dia ……….. de …………… de 2022. 

Firma 


