
L’OKCampus Igualada torna a l’activitat per fer un campus de qualitat i excel·lència amb la millor 
qualitat/preu, amb diverses activitats lúdico/esportives dirigides per esportistes i tècnis d’elit, i amb sis 
dies per gaudir-los al màxim.

El dilluns 24 ens trobarem tots a les 18:00 h. a l’am�teatre del polisportiu de Les Comes, d’Igualada, per 
deixar les bosses d’hoquei, recollir la targeta sanitària, conèixe’ns i compartir plegats els primers 
moments i les primeres sensacions. L’horari del campus serà de les 9:00 del matí a les 19:00 h, del dimarts 
al dissabte. Farem les activitats especí�ques als pavellons d’hoquei de Les Comes. Les demés activitats es 
realitzaran al perímetre i a piscines municipals. Cal venir esmorzats, però tot i així, pararem una estona a 
mig matí per fer un lleuger segon esmorzar que portareu de casa. Seguirem amb més activitats �ns a 
l’hora de l’activitat lúdica.

Acabada la sessió matinal, dinarem entre les 13 i les 15 h, on gaudirem d’una dieta especí�ca per a joves 
esportistes. L’organització té present a totes aquelles esportistes que pateixen algun tipus d’al·lèrgia 
alimentària. Per això, en la �txa mèdica adjunta, haureu d’especi�car quin tipus d’al·lèrgia alimentària 
pateix, per oferir-li la dieta adient. També serà el lloc per especi�car qualsevol altre tipus d’al·lèrgia i/o 
tractament a seguir, si s’escau.

Després del dinar, seguirem amb les activitats esportives i de lleure programades per als diferents grups 
�ns a les 19:00 h, que �nalitza la jornada.

Uns dies abans de començar el campus enviarem un mail per a concretar més temes; com, què cal portar 
o el planning de diumenge que, per ser el darrer dia, tindrà una plani�cació “especial”.

Les inscripcions es tancaran el 2 de juny o quan es completin les places. Per a formalitzar-la cal:

1 - Emplenar els fulls adjunts en lletra clara i entenedora. Cal una inscripció per esportista.

2 - Fer la transferència pertinent (una per esportista) al compte i dades �scals adjuntes i indicant-hi la 
referència: OKCAMPUS+NOM i COGNOMS (esportista).

IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS
C. Bisbe Robuster, 25 - 08700 IGUALADA  | G62322183

BANC DE SABADELL ES30 0081 0037 9700 0177 8282

3 - Enviar la inscripció emplenada juntament amb el comprovant de la transferència a:
okcampusigualada@gmail.com

Informació

Inscripció
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El preu és de 199 €/inscripció i de 179,00 €/germans/es inscrits/es i s’haurà de fer, exclusivament, per 
transferència bancària. Hi és inclòs en el preu del campus el material d’entrenament, els dinars, els 
berenars i el desplaçament i entrada a la piscina i a les diferents activitats lúdiques.

Preus

Nom

Adreça

Població

Data naixement

Telèfon

facebook

Talla samarreta

Cognoms

Categoria

e-mail

twitter

Número de peu

DNI

CP

Club

instagram

Sap nedar?

Full d’inscripció

Dades 1r contacte Pare Mare Tutor/a

Nom

Adreça

Població

Telèfon

facebook

Cognoms

e-mail

twitter

CP

instagram

Dades 2n contacte Pare Mare Tutor/a

Nom

Adreça

Població

Telèfon

facebook

Cognoms

e-mail

twitter

CP

instagram

Jugador/aPorter/a

@OKCampusIgualada @OKCampusIGD
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1. Fitxa mèdica

SÍ NO

Número targeta sanitària CAT Salut o equivalent

La targeta sanitària original ha d’estar en possessió de l’organització cada dia.

L’esportista inscrit pateix cap tipus d’al·lèrgia alimentària, mèdica i/o ambiental?

En cas a�rmatiu, cal concretar quin tipus d’al·lèrgia pateix i quin tractament o dieta concreta li cal .

Amb la complimentació i signatura del present formulari, jo _________________________________, 
amb DNI_________________ i en qualitat de Representant Legal que ostenta la pàtria potestat de 
pare, mare i/o tutela, del/la menor: ____________________________________________________  
DECLARO sota la meva total i absoluta responsabilitat a tots els efectes, que la informació que s’indica és 
totalment certa, i CONFIRMO I ASSEGURO que el/la menor:__________________________________, 
a qui represento: NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament impedeixi i/o aconselli la no 
realització d’activitats esportives en general i/o la seva participació en qualsevol de les activitats 
esportives del OKCampus Igualada en particular, NO requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància 
mèdica especí�ca, atès que no pateix actualment ni ha patit cap malaltia que requereixi tractament 
mèdic continuat i NO pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni/o a algun medicament o 
substància amb el qual pugui entrar en contacte durant el desenvolupament de qualsevol de les 
activitats programades, que no hagi fet constar ja a la Fitxa Mèdica adjunta.

Accepto la normativa i manifesto que el participant és APTE per a la pràctica de l’esport, i autoritzo a 
l’inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica pugui ser traslladat a 
un centre mèdic per part de l’organització.

(Exemple: ROEN 0 014000 00 5) 
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2. Autorització

3. Protecció de dades i drets d’imatge

També AUTORITZO EXPRESSA i VOLUNTÀRIAMENT la seva participació en qualsevol de les activitats que 
en el marc del programa OKCampus Igualada que organitza i desenvolupa l’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI 
CLUB PATINS, en el decurs de la seva durada.

Per l’anterior, l’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS manifesta que l’assistència i participació 
autoritzada i consentida expressament, a qualsevol de les activitats esportives integrants del programa 
del/la menor d’edat, es farà amb caràcter general, sota l’única i exclusiva responsabilitat del/la 
representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela sobre aquest/a.

Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un �txer propietat de l’IGUALADA FEMENÍ 
HOQUEI CLUB PATINS amb la �nalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes 
activitats d’aquesta entitat. L’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS podrà difondre a través de 
diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen a efectes 
promocionals. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions 
legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició, accés, recti�cació i cancel·lació 
dirigint-se a l’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS via mail a través del correu electrònic: 
igualadafhcp@gmail.com  i posant com a referència a l’assumpte: LOPD.

El signatari manifesta la seva conformitat amb totes les disposicions del formulari d’inscripció i autoritza 
a l’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS poder tractar o cedir les seves dades o imatges d’acord amb 
les �nalitats indicades. 

Igualada, _____de ______________________________de 20_____                                                 

Signatura

Organitza Col·labora

Igualada
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