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Benvingut al Club d’Handbol Palautordera.

Benvingut al Club d’Handbol Palautordera.

Moltes persones d’arreu de Catalunya identifiquen el poble de Santa Maria de
Palautordera pel nostre club d’handbol, gràcies a la seva brillant història i al
nivell d’alguns de jugadors i jugadores que han sortit de la seva base i que han
arribat a l’èlit estatal i mundial.
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Amb la teva aportació, a banda de poder gaudir de diferents promocions i
descomptes en botigues i empreses del poble, ens ajudaràs a seguir en la tasca
de formació, tant esportiva com humana del jovent del nostre poble i formaràs
part integrant de la historia d’aquest gran club.
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A la pàgina web del club, pots consultar les promocions i descomptes per a socis.
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DNI
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CP
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Població

Població

Email

Email

Mòbil

Mòbil

domiciliació bancària

domiciliació bancària

Banc o Caixa

Banc o Caixa

Num. Compte (IBAN)
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quotes anuals
adult

45 €

quotes anuals

majors de 60 anys

Signatura:

45 €

majors de 60 anys

20 €

Signatura:

Un cop emplenada, entrega aquesta butlleta a les nostres oficines: divendres de 18 a 20h.
Moltes gràcies per la teva col·laboració!

adult

20 €

Àrea social del Club Handbol Palautordera

Un cop emplenada, entrega aquesta butlleta a les nostres oficines: divendres de 18 a 20h.
Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Àrea social del Club Handbol Palautordera

