Club Handbol Mata de Jonc
www.handbolmatadejonc.com
handbolmatadejonc@gmail.com

Palma, 17 de setembre de 2016

Benvolguts pares i mares,
Vos detallem a continuació algunes informacions per la temporada 2016-17:
1. Quotes
Les quotes d’aquesta temporada canvien. Han sofert un increment respecte el previst
inicialment per la pujada de cost de l’assegurança que ens proporciona la federació.
Aquest increment es produeix principalment a categories juvenils i sèniors. Els
pagaments es faran trimestralment seguint el calendari següent:
Categoria alevin – infantil - cadet
1r. TRIMESTRE
2n. TRIMESTRE
3r. TRIMESTRE
Octubre 135 €
Gener 100 €
Abril 100 €
•
La quota del 1r. trimestre inclou de fitxa i assegurança.
Categoria juvenils
1r. TRIMESTRE
2n. TRIMESTRE
3r. TRIMESTRE
Octubre 165 €
Gener 100 €
Abril 100 €
•
La quota del 1r. trimestre inclou fitxa i assegurança.
Categoria sèniors
1r. TRIMESTRE
2n. TRIMESTRE
3r. TRIMESTRE
Octubre 180 €
Gener 100 €
Abril 100 €
•
La quota del 1r. trimestre inclou fitxa i assegurança.
Les families hauran de fer l'ingrés bancari al següent compte:

IBAN

ES60 0081 0159 61 0001261828

Penseu a posar el nom i llinatges del jugador/a i categoria.

2. Dades personals i protecció de dades.
Adjuntem document en word perquè els jugadors que hagin canviat alguna dada el
complimentin i l’envien en aquest format al email del club. Tot i això, com es precisa el
formulari firmat, podeu escanejant-lo (o fotografiar-lo) i enviar-lo en format pdf al
email del club.
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3. Assegurança esportiva
El Club contracta la mateixa assegurança que la Federació Balear, el Club s’adhereix
perquè les seves condicions son beneficioses pels jugadors. Es important que el Club
disposi de tots els comunicat d’accidents per poder transmetre a la federació la
totalitat d’accidents, els motius i també millorar la prevenció d’accidents futurs.
És una assegurança d'accidents esportius; és a dir, lesió corporal que es deriva d'una
causa violenta, sobtada, i sense la intenció de l'assegurat.
Us enviem el protocol d'actuació en cas d'accident, de manera resumida:
1) Accident no urgent.
Són les consultes al metge dintre dels 7 dies posteriors a l'accident en el cas
d'inexistència d'assistència urgent prèvia. Es redacta el comunicat d’accident entre el
jugador i l’entrenador, s’envia escanejat (o fotografia) al club per part de l'entrenador o
jugador. El club envia a la companyia la incidència, en 24-48 hores la companyia
envia l'autorització comunicant el centre autoritzat a tractar el jugador. Es trametrà la
resposta per email al jugador.
2) Assistència urgent,
S'entén per urgència com tal l'atenció sanitària a on la demora de la qual pugui
comportar un agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d'acudir
immediatament al moment posterior a l'accident, dins de les 24 hores posteriors a
l'accident.
Es redactarà un comunicat d’accident amb la descripció de l'accident signat per
l’entrenador i el jugador. Es crida al telefoni 902 108 509, i la companyia dirà el
centre assistencial per atendre a l'accidentat. Aquest comunicat d’accident s’ha
d’entregar al centre mèdic en el moment de ser atés i s’envia escanejat (o fotografia)
al club per part de l'entrenador o jugador.
3) Assistència urgent vital
S'entén per urgència vital tota patologia que suposi un risc vital imminent o un dany
irreparable per a la integritat física de la persona al no ser atesa immediatament
Es pot anar a qualsevol centre mèdic o hospitalari. Un cop superada la fase
d’assistència vital, l'accidentat es trasllada a un centre concertat, així caldria trucar al
902 108 509, per què coordines l'actuació. Es redactarà un comunicat d’accident
amb la descripció de l'accident signat per l’entrenador i el jugador. Aquest comunicat
d’accident s’ha d’entregar al centre mèdic en el moment de ser atés i s’envia
escanejat (o fotografia) al club per part de l'entrenador o jugador.
En tots els casos, el club enviarà copia dels comunicat d’accident a la Federació
Balear per realitzar estadístiques dels accidents en la practica del Handbol.
La junta directiva.

