
	  

Andorra Rugbi 
Casal de l'Esport, Baixada del Moli 31 

AD 500 Andorra la Vella 
Tel: +376 890375 
escola@rugbi.ad	  

 
 
 
                                                            
 
 

 
Benvolgut Pare/Mare, 
 
El vostre fill/filla ha tingut un primer contacte amb el rugbi. Un esport d’equip que educa en els nostres cinc valors 
fonamentals. Volem continuar aquesta formació i us volem oferir que vingueu a l’escola de rugbi a partir del proper 
curs. 
 
L’Escola es reuneix els dissabtes de 11 a 13 al camp del MICG a Andorra a partir del 14 de setembre 2013. Per edats 
d’entre els 6 als 15 anys 
 
L´escola de Rugbi porta molts anys de funcionament, molts dels que som ara pares, vam ser nens de l´escola de rugbi. 
Volem continuar donant-li tot el nostre suport perquè els nens d´avui tinguin l´oportunitat de formar part d´aquest 
esperit. 
 
El projecte de l´escola es fer que el nen jugui: diversió, diversió, diversió. Dins dels nostres valors propis com a esport  
 
Per això, tenim molts projectes en marxa per a l´escola per fer aquesta nova temporada, més atractiva als nens 
(jornades de rugbi neu, rugbi touch indoor ...), el torneig dels petits isards no faltarà, estem planificant sortides a 
Espanya i França per realitzar triangular i/o jornades de formació, i fins i tot un torneig internacional petits isards pot 
veure la llum. 
 
Per garantir el bon funcionament de l´escola ens veiem condicionats a posar en marxa un sistema de quotes per 
subvencionar assegurances, salut , nutrició i material esportiu: 15 euros mensuals per famílies amb un nen inscrit, 25 
euros mensuals per a 2 nens i 30 euros mensuals per 3 nens o més.  Us donarem el material esportiu que serà 
exclusivament del nen i el portarà a casa, essent la vestimenta pels diferents partits i desplaçaments durant la 
temporada. 
 
Atentament, 
 
Rugbi Andorrà 
 
PS: feu arribar el full d’inscripció per email escola@rugbi.ad 
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Temporada 2013-2014 
 
NOM:……………………………………………………………………………………….…………….. 
 
COGNOMS:……………………………………………………………………………..........………… 
 
NOM DELS PARES:…………………………………………………………………......................... 
 
DATA DE NAIXEMENT:……………………NACIONALITAT:……………………………………. 
 
ADREÇA:……………………………………………………………………………………………….. 
 
CODI POSTAL:…………………....POBLACIÓ:……………………………………………………. 
 
CENTRE ESCOLAR:………………………………………………………………………………….. 
 
ALÈRGIES:……………………………………………………………………………………………... 
 
TELÈFON:………………………….MÒBIL:…………………………………………………………. 
 
EMAIL:………………………………………………………………………………………………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

Autoritzo la federació andorrana de rugbi a realitzar gravacions total o parcials de les  
activitats per mitja de fotografies , vídeo, retransmissió de televisió i/o ràdio, i la 
utilització d’imatges per la promoció del rugbi.  

 
El sotasignat, ………………………………………… titular del compte  
 
IBAN: ………………………………………………………………………..  
 
BANC: …………………………………………………….  
Autoritzo el càrrec del rebut mensual de l’Escola de la Federació Andorrana de Rugbi segons la 
quota següent:  
 

15 € / mensuals              25 € / mensuals        30 € /mensuals  
Per 1 nen inscrit            Per 2 nens inscrits Per 3 o més nens inscrits  
 

 
Data :                                  Signatura:                                          Signatura del jugador: 
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AUTORISATION DE SOIN EN CAS D’ACCIDENT 
 
Je soussigné (NOM, prénom, qualité) 
 
En cas d’accident de (NOM, prénom, qualité) 
 
 
Autorise par la présente: 
 

⎯ Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 

⎯ Le responsable de l’association, du Comité ou de FFR: 

⎯ A pendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement 
de soins 

⎯ À prendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue des parents ou 
du représentant légal du mineur 

 
Fait à                                                              Le  : 
 

                                                                                          Signatures 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Coordonnés de la personne a joindre en cas d’accident: 
 
NOM :   
                 
Prénom:                                                                                                   Qualité: 
 
Téléphone (portable et fixe, si possible) : _______________________________________________________ 
 
Coordonnés du médecin traitant: 
 
NOM :   
                 
Prénom:                                                                                                   Qualité: 
 
Téléphone :______________________________________________________________________________ 
 
	  


