L’Handbol Club Engolasters neix l’any 1998 amb l’objectiu de dur a terme la pràctica de l’handbol al principat
d’Andorra. Formem part de la Federació Andorrana de Handbol amb qui mantenim un estret vincle.
Apostem per l’handbol de base a Escaldes-Engordany on l’Escola d’Handbol te molt èxit entre els més petits.
Junts farem créixer l’Handbol del país!
Volem compartir amb vosaltres els nostres nous projectes i les noves fites fixades. Us animem a associar-vos al
nostre Club: fes-te soci!
-

Fer-se soci és una manera de donar suport a l'associació amb una aportació econòmica mínima.
Fer-se soci fa créixer el pes social de l'entitat: una associació més nombrosa i plural està més legitimada a
l'hora de fer sentir la seva veu i sol·licitar ajudes públiques.
Fer-se soci és reconèixer la labor de l'associació i valorar-la: els seus membre necessiten aquest suport
moral.
Fer-se soci em permet aportar la meva experiència tot expressant la meva opinió: participo en el creixement
de l’handbol.

Atès que vull formar part de la vostra entitat com a Soci nominal, desitjo que els rebuts corresponents a la meva quota
anual, per import de #10,00€# (#deu euros#), em siguin carregats a: (omplir els espais en blanc)

*La quota es paga una vegada a l'any. S’avisarà amb antelació.
**Rebràs invitació a totes les Assemblees Generals, anual i extraordinàries, de l’associació on podràs dir la teva i
implicar-te tant com vulguis/puguis. L’Assemblea General Ordinària és celebra cada any entre Febrer i
Març.
***Es facilitarà còpia dels Estatuts del Club a tots els nous Socis.
Per més informació o per retornar el formulari degudament omplert i signat (adjuntant fotocòpia del
passaport o Carnet de residència), adreçar-se a Patrick ALIS (+376.392.026 - info@hcengolasters.com)

Segons la Llei Qualificada 15/2003 del 18 de desembre sobre protecció de dades personals, el lliurament d'aquesta sol·licitud suposa
l'autorització per incorporar les seves dades als fitxers de la Handbol Club Engolasters, a fi de portar a terme les seves fins. Consentiment
que podrà revocar mitjançant escrit dirigit a l'Entitat, on també podrà exercir els seus dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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