PASSOS A SEGUIR PER FER LA INSCRIPCIÓ (Noves incorporacions) TEMPORADA 2020-2021
Les inscripcions es tramiten
www.clubhandbolcerdanyola.cat
•
•

•
•

via

online

(mitjançant

enllaç

publicat

al

web

A la primera pantalla “DADES DE LA PERSONA” s’han d’omplir les dades obligatòries
que estan indicades al formulari
“DADES ADDICIONALS” SEPA SI o NO.
o Clicar SI en cas de que el pagament de les quotes es faci fraccionadament
(quotes mensuals).
o Clicar NO en cas contrari (pagament únic)
“TUTORS”. Només caldrà omplir en cas de menors d’edat (categories de Benjamí a
Juvenil). Si hi ha algun canvi pots actualitzar la informació que calgui.
“ADJUNTAR DOCUMENTS” Aquí adjuntar la documentació necessària en cada cas, en
el moment de fer la inscripció online, en format PDF o com a imatge, serveix foto (imatge
nítida).

Benjamí
Foto
T.Sanitària
Autoritz.
paterna
-

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA A ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓ
Aleví
Infantil
Cadet
Juvenil
Sènior
Foto
T.Sanitària
Autoritz.
Autoritz.
Autoritz.
Autoritz.
paterna
paterna
paterna
paterna
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
Certificat
mèdic
mèdic
mèdic
mèdic
Mèdic
+ Justificant pagament (pagament únic) o Ordre SEPA (pagament fraccionat)

Màster
Certificat
mèdic

Documentació addicional obligatòria per casos específics:
Llibre família
Certificat família monoparental
Certificat família nombrosa

•
•

“OPCIONS DE PAGAMENT”. Seleccionar si es farà per transferència bancària o per
domiciliació bancària (SEPA)
“AUTORITZACIONS” Donar consentiment als diferents documents que s’han
d’autoritzar (Reglament d’Ordre Intern, Us d’imatges, etc.)

Es pot moure per les diferents pantalles en qualsevol moment abans de finalitzar la tramitació
de la inscripció. L’orde de les diferents pantalles no es pot modificar (el sistema no ho permet)
i per això en alguns casos hauràs d’accedir a pantalles anteriors. Una vegada donis a “Finalitzar”
no es podrà fer cap modificació. Recorda adjuntar els documents annexes necessaris.
DOCUMENTS DE CONSULTA:
• Quotes temporada 2020-2021
• Normativa quotes i descomptes 2020-2021
• Reglament Ordre Intern

DOCUMENTS PER OMPLIR I ADJUNTAR EN EL FORMULARI ONLINE
• Autorització paterna (en cas de menors d’edat)
• Ordre SEPA (en cas de pagament fraccionat)
NOTA IMPORTANT:
Els/les jugadors/es de les categories aleví, infantil, cadet, juvenil, sènior i màster han d’estar
afiliats a la plataforma de la Federació Catalana d’Handbol amb la documentació actualitzada
(DNI vigent). En cas que necessitis actualitzar-ho, entra al web de la FCH (www.fchandbol.cat) i
accedeix al menú “iSquad – Afiliació”.
NOVES EQUIPACIONS:
Per realitzat la compra de l’equipació oficial del club has de dirigir-te al web
https://geff.store/cerdanyola. Abans de demanar-la, confirma el número del dorsal amb el club.
INFORMACIÓ COVID-19:
Donades les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia de la COVID-19, el club ha elaborat
un protocol i un document amb una sèrie de mesures per tal de garantir el correcte
funcionament de les activitats. A la pàgina web del club trobaràs aquesta documentació.
Addicionalment, a l’inici de les activitats caldrà signar un document d’autoresponsabilitat per
poder participar en les mateixes. Preguem màxima col.laboració per part de tots davant de la
situació actual. Tanmateix anirem actualitzant la informació a mida que rebem més detalls per
part de les diferents federacions i administracions.
Si tens qualsevol dubte alhora d’emplenar la teva inscripció envia’ns un correu a
info@clubhandbolcerdanyola.cat

Gràcies i fins aviat!,
Club Handbol Cerdanyola

