
Declaració responsable per a les famílies de jugadores i jugadors de l’Anoia Rugby Club 
(per a menors de 18 anys) 

 
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a          DNI/NIE/Passaport 

Nom del jugador/a            Categoria

Declaro, responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

•	No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós.

•	No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

•	No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia.

•	Té el calendari vacunal al dia. 

2. Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
•	Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
•	Malalties cardíaques greus.
•	Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
•	Diabetis mal controlada.
•	Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar als entrenaments i que, en el cas que tingui febre 
opresenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà a l’entrenament. 

4.Que conec l’obligació d’informar el club de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir 
un contacte estret amb el club davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , als en-
trenaments del club____________________________________________________________, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Lloc i data

Signatura

ANOIA RUGBY CLUB

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’Ordre de domiciliació, vostè autoritza (A) al creditor a enviar ordres a  la  seva  
entitat  financera  per  carregar  el  seu  compte  i  (B)  a  la  seva  entitat  financera  per  carregar  els  imports corresponents al 
seu compte d’acord amb les ordres del Creditor. Com  a  part  dels  seus  drets,  vostè  pot  ser  reemborsat  per la  seva  entitat  
financera  d’acord  amb  els  termes  i condicions  del  contracte  subscrit  amb  la  seva  entitat  financera.  Aquest  reemborsa-

ment  haurà  reclamar  en  un termini de 8 setmanes a partir de la data en la qual es va realitzar el càrrec en el seu compte. 

Empleneu tots els camps

ANOIA RUGBY CLUB
CIF: G-66121351
Rambla Sant Isidre, 14 - 08700 IGUALADA

Referència de l’ordre de domiciliació:
REBUT SOCI TEMPORADA 2020-2021

Respecte al contracte:

Tipusde pagament:  o Pagament únic o O pagaments periòdics

Identificació del deutor (NOM DEL TITULAR DEL COMPTE)

Nom:
(màxim de 70 caràcters)

Adreça:
(màxim de 70 caràcters)

Codi Postal:   Ciutat:

País

Número de compte(IBAN):

IBAN E S  

WIFT BIC:
(BIC, màxim11 caràcters, no es obligatori en Bèlgica)

Data: Localitat
 

Nom del jugador/a:

Equip:

Signatura del titular(s) del compte:

REBUT SOCI TEMPORADA 2021-2022


