
CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-23

Fútbol sala - Nico Pizà. Tlf. 649 36 30 30  

Voleibol - Luis Argilés. Tlf. 677 030 108

Bàsquet - Christian Bonet. Tlf. 662 04 69 72

Gimnàstica Rítmica - Pilar Sabater. Tlf. 600 40 99 73

Taewkondo - Alexis Marín. Tlf. 630 34 37 06

Patinatge - Susana Aljama. Tlf. 649 51 40 05

Protocol en cas d'accident: En primer lloc avisar a l'entrenador o al coordinador de secció.

Acudir al centre concertat amb l'assegurança del Club. El Club no abonarà cap factura

hospitalària en cas d'acudir a un centre no concertat. En cas de dubte, abans d'acudir al

centre sanitari, consulti amb el coordinador de la seva secció. El club no es farà càrrec de

qualsevol casuística no contemplada en la pòlissa d'assegurances. 

Els preguem que tinguin en compte que, en cas de lesió d'algun jugador, que li impedeixi  

 continuar practicant esport el que resti de la temporada, el club no està obligat a la devolució

total o parcial de les quotes ja liquidades.

Benvolguts pares i mares:

Un any més comença la temporada per als equips que pertanyen al Club Esportiu. Us presentem

a continuació les diferents informacions de les activitats del “Club Esportiu” que, a partir de l'1 de

setembre Federats, i l'1 d'octubre Escoleta, podran realitzar els vostres fills i les vostres filles a les

instalacions del col·legi.

 

Inscripcions

Aquesta temporada les inscripcions es lliuraran abans del 15 de setembre Federats, i 08 d'octubre

Escoleta. Als entrenadors se li hauran de lliurar les renovacions (S'adjunten fulls d'inscripció). 

Les noves inscripcions de Escoleta s'han de dipositar en la bústia del Club Esportiu situat en

secretària del col·legi.

Els horaris dels entrenaments es podran consultar en la web www.clubesportiusagratcor.com

Contactes de les seccions

Per a informació relativa a cada secció, podeu posar-vos en contacte telefònic amb els coordinadors

de les seccions, o bé a través de l'e-mail: info@clubesportiusagratcor.com

Dades d'interès

                                                                                                                          Data: .......... de ....................... de 20 .....
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          Signatura:

[lliurar signat cada entrenador] 

http://www.clubesportiusagratcor.com/secciones/


CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-23

Els horaris de les Escoletas, aquesta temporada, s'ajusten als nous horaris del col·legi, per la qual

cosa l'hora d'inici de l'activitat serà a les 16h (exceptuant patinatge que serà a les 15h). Consultar

resta de detalls amb els coordinadors de les diferents seccions.

Els dies de pluja els equips que entrenen en pistes exteriors, en un principi, suspenen els

entrenaments en les pistes mullades, per seguretat. No obstant això, s'anirà informant en tot moment

des de cada secció. Els nens podran ser recollits en els porxos de darrere, en l'horari habitual en el

qual finalitzen els entrenos. 

Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de recepció, i fins a cobrir el nombre màxim de places

de cada equip. En cas d'excedir el contingent, es crearà una llista d'espera.

Si desitja consultar alguna dada de forma més personal, podeu contactar amb Nico Pizá, coordinador

del Club Esportiu, al telèfon 649363030 o per mail a info@clubesportiusagratcor.com.

Recordar que, per motius de seguretat, els nens no poden romandre en el recinte escolar si no tenen

entrenament. Tinguin en compte també, que els familiars dels esportistes no poden entrar a les

instal·lacions del centre escolar, la recollida ha de fer-se a les portes d'accés al centre. Es prega

màxima puntualitat tant en les arribades als entrenaments, com en les recollides.

El Club no es pot responsabilitzar d'eventualitats succeïdes durant la itinerància entre domicilis

particulars i instal·lacions esportives, (especialment en el cas que les famílies decideixin el

desplaçament a entrenaments de menors no acompanyats).

Els entrenadors del club aniran a recollir als esportistes d'educació infantil, i 1r i 2a EP a les seves

classes.

Els socis de la APIMA podran dirigir-se a ella una vegada hagin pagat la quota total, per a sol·licitar la

subvenció (informarem més endavant d'això en una circular).

El club no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin extraviar o rompre a l'interior de les

instal·lacions esportives, pròpies i externes.

Quant a protocol COVID, indicar-vos que el club està en continu contacte amb les respectives

federacions de cadascuna de les seccions que integren el club, que són les que transmeten de

manera oficial a cada moment les diferents instruccions i requeriments que al seu torn els transmet la

Conselleria i les autoritats sanitàries. El Club adaptarà el seu protocol COVID a les indicacions

rebudes des d'aquests organismes, i anirà informant de les mesures destacables al col·lectiu en cas

de necessitat.

Moltes gràcies anticipades per la vostra col·laboració i per la confiança dipositada en nosaltres per a

formar als vostres fills a través de l'esport.

Us desitgem un bon inici de temporada. 2022/2023

                                                                                                                            Data: .......... de ....................... de 20 .....
                                                                                                                            Signatura:

[lliurar signat cada entrenador] 



GIMNÀSTICA RÍTMICA

Activitat
(Marcar amb una "X" l'opció desitjada)

VOLEIBOL FÚTBOL SALA TAEKWONDO BÀSKET PATINATGE

Nom:

Adreça:

Data de naixement: Telèfon:

Cognoms:

Col·legi

DNI: Curs 22/23

Dades de l'esportista

Nom:

Adreça:

Telèfon: E-mail:

Dades del pare/mare o tutor legal

Cognoms:

Nom:

Adreça:

Telèfon:

Cognoms:

E-mail:

DNI:CP:

*No obligatori. Emplenar només en cas que s'hagi d'indicar més d'un tutor legal

Declaració de salut

Declaro sota la meva responsabilitat que el meu fill/filla/tutelat/tutelada no pateix cap malaltia ni limitació física o
de cap mena que suposi un risc per a ell/ella mateix/mateixa, o per als altres, durant la pràctica esportiva en la qual
s'inscriu.

No obstant això, i en relació a l'anterior, deixo constància expressa de les següents circumstàncies relatives a la seva salut
(al·lèrgies, lesions prèvies...): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                               
                                                                                                                               Data: .......... de ................... de 20 .....
                                                                                                                               Signatura:

[liurar emplenat a cada entrenador] 

Autorització ús telèfon mòbil

Autoritzo l'ús de la dada del meu número de telèfon mòbil perquè sigui inclòs en els grups de WhatsApp del club, la
qual cosa suposa la comunicació del meu número de mòbil i les dades associades al meu compte de WhatsApp
(imatge configurada, estats...) a la resta de participants en aquests grups (marcar amb una “x”):

SI NOAUTORITZO:

CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-23

CP: DNI:



CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-23

Nom: Cognoms:

Dades de l'esportista

Esport:

Formes de pagament 

Opcions disponibles i preus

Mitjançant ingrés/sos bancari/s en un compte del Club Esportiu Sagrat Cor.

LA CAIXA : ES77 2100 5837 8302 0002 6801
SANTANDER: ES24 0049 0282 5422 1024 0914

Concepte: Posar el nom de l'esportista i esport que practica. Si us plau, 
feu arribar el rebut de pagament als coordinadors de cada secció

Escoleta:                       2 días            1 día          

Federats:                    

Juvenils :

 Pagament anual                

Pagament ajornat

Indicar (x) opció triada:

 Indicar (x) forma de pagament triada:

 

(Marcar amb una “X” l'opció triada)

   

  

 
Preu pagament

únic

Preu pagament
ajornat 

 
1ª quota 2ª quota 3ª quota

Dates límits de
pagament 10 octubre Veure

quotes 10 octubre 30 novembre 31 desembre

Escoleta 1 dia 300€ 320€ 150€ 85€ 85€

Escoleta 2 dias 450€ 470€ 200€ 135€ 135€

Federats 530€ 560€ 260€ 150€ 150€

Federats (Juvenil) 560€ 590€ 290€ 150€ 150€

MOLT IMPORTANT!! El pagament de la matrícula ha de realitzar-se abans de la tramitació de la fitxa federativa del
jugador/a, per la qual cosa sense el justificant de l'ingrés bancari o pagament en efectiu, no es tramitarà la fitxa
federativa de l'esportista. Si algun pare/mare té algun problema que anomeni al Coordinador del Club Esportiu (Nico
Pizá 649363030). No es retornarà cap quantitat abonada durant la temporada. Com que la quota està pensada en les
despeses anuals de l'equip o secció esportiva.  Data: .......... de ................... de 20 .....

Signatura:

[lliurar emplenat a cada entrenador] 



CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-23

Nom: Cognoms:

Dades de l'esportista

Esport:

Dono la meva autorització perquè el meu fill / filla / tutelat / tutelada

• Assisteixi als entrenos de l'activitat esportiva en la qual s'inscriu.

• Participi en les competicions en les quals el club li inscrigui.

• FUTBOL SALA: Pugui competir en les lligues de la FFIB amb la llicència del C.D. Bar Gost F.S.i ATCO.Son Sardina

• Pugui desplaçar-se a competicions, entrenos i altres activitats del club en els cotxes particulars dels entrenadors o de
pares o acompanyants d'altres esportistes.

• Aparegui en imatges o enregistraments en ocasió dels vídeos i/o reportatges fotogràfics que, tant el club, com a
professionals audiovisuals i premsa, realitzin durant sessions fotogràfiques de les diferents seccions esportives i
categories de jugadors, partits, tornejos o activitats en les quals participi; i a l'ús del material resultant per a a informar
el públic de les nostres activitats, que podrà ser difós en Internet, xarxes socials, en la nostra web, fullets informatius,
memòries d'activitats realitzades o a través de qualsevol mitjà de comunicació, tot això de manera no limitativa.

• En cas d'accident, pugui ser traslladat al servei mèdic pels entrenadors del Club.

Aquest consentiment és prestat de manera gratuïta, per al temps que el club estimi necessari per a la correcta
consecució dels fins abans descrits, i a l'empara del que es disposa en la L.O. 1/1982, sobre Protecció Civil del Dret a
l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

AUTORITZO SI NO

AUTORITZO SI NO

AUTORITZO SI NO

AUTORITZO SI NO

AUTORITZO SI NO

AUTORITZO SI NO

                                                                                                                    Data: .......... de ....................... de 20 .....
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                    Signatura:

[lliurar emplenat a cada entrenador] 



CLUB ESPORTIU SAGRAT COR 
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Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat. En ella trobarà informació important
sobre el tractament de les seves dades personals i els dels jugadors i esportistes del Club Esportiu
Sagrat Cor i els drets que li reconeix la normativa vigent. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment,
pot contactar amb nosaltres a través d'info@clubesportiusagratcor.com.

Vostè manifesta que les dades facilitades, ara o en el futur, són correctes i veraços i es compromet a
comunicar-nos qualsevol modificació d'aquests. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de
tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut
d'aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades? El responsable del tractament és CLUB
ESPORTIU SAGRAT COR (d'ara endavant, el club), amb domicili en C/ Pari Antoni Oliver,4, 07014,
Palma i correu electrònic info@clubesportiusagratcor.com

Per a què tractarem les seves dades? Tractarem les seves dades personals i els de l'esportista per al
compliment de les nostres obligacions legals i per a gestionar l'activitat esportiva del club i aquelles
altres activitats complementàries organitzades pel club en les quals l'esportista participi, com ara
excursions, acampades, desplaçaments per a competicions etc.

Quant temps conservarem les seves dades? De manera general conservem les seves dades i els de
l'esportista mentre aquest últim mantingui la condició d'inscrit en el club i, en tot cas durant els terminis
previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles
responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les esmentades
dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser
recaptats.

Base jurídica dels tractaments. L'execució del contracte o mesures precontractuals associades a la
inscripció de l'esportista en el club i el compliment de les nostres obligacions legals. La realització de
vídeos i/o reportatges fotogràfics es basa en el consentiment que se li sol·licita, sense que la retirada de
tal consentiment condicioni la inscripció de l'esportista.

A qui podem comunicar les seves dades? Les dades de l'esportista seran comunicats a les entitats
asseguradores per a la cobertura de riscos derivats de les activitats ordinàries o complementàries en les
quals l'esportista estigui inscrit.

En cas de participar en competicions oficials, les dades de l'esportista seran comunicats a la
corresponent federació esportiva per a tramitar les llicències.

Quins són els seus drets? Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades
personals i, en tal cas, accedir a aquests. Pot igualment demanar que les seves dades siguin
rectificades quan siguin inexactes o al fet que es completin les dades que siguin incomplets, així com
sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per
als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En tal
cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o
amb la intenció de la protecció dels drets d'altres persones.

 Data: .......... de ................... de 20 .....
Signatura:

[lliurar signat cada entrenador] 
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En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment
oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per
motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la
formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

L'informem que el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals li reconeix igualment el dret a la
portabilitat de les seves dades.

Per a exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu
document nacional d'identitat o un altre document vàlid que li identifiqui per correu postal o electrònic a
les adreces indicades en l'apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades en: https://www.aepd.es/

 Data: .......... de ................... de 20 .....
Signatura:

[lliurar signat cada entrenador] 


