FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Autorització participació, autorització al tractament de dades de caràcter personal i drets d’imatge menors de edat a la Fundació Futbol
Club Barcelona. Programa FutbolNet.
DADES MENORS D’EDAT
Noms i cognoms:
Data de Naixament:

Edat:

Adreça:

DNI/NIE/Passaport:

Codi:

DADES PARE O MARE O TUTOR/S REPRESENTANT/S LEGAL/S AMB PÀTRIA POTESTAT I/O TUTELA DEL/LA MENOR D’EDAT
Pare o mare o tutor/a Legal (nom i cognoms):

DNI/NIE/Passaport:
Telèfons de contacte:
E-Mail de contacte:
Adreça:

DADES PARE O MARE O TUTOR/S REPRESENTANT/S LEGAL/S AMB PÀTRIA POTESTAT I/O TUTELA DEL/LA MENOR D’EDAT
Amb la complementació i signatura del present formulari, la persona signant, en qualitat de Representant legal que ostenta la pàtria potestat
i/o tutela ,del/la menor indicat anteriorment, AUTORITZO EXPRESSA i VOLUNTÀRIAMENT la seva participació en qualsevol de les activitats que
en el marc del programa ‘FutbolNet’ organitzi i desenvolupi la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA, en el decurs de la seva durada.
Així mateix, DECLARO sota la meva total i absoluta responsabilitat a tots els efectes, que la informació que a continuació s’indica és totalment
certa. A tals efectes, CONFIRMO I ASSEGURO que el/la menor, a qui represento,:
(i) NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament impedeixi i/o aconselli la no realització d’activitats esportives en general i/o la seva
participació en qualsevol de les activitats esportives del programa ‘FutbolNet’ en particular;
(ii) NO requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància mèdica específica, atès que no pateix actualment ni ha patit cap malaltia que requereixi
tractament mèdic continuat; i
(iii) NO pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària ni/o a algun medicament o substància amb el qual pugui entrar en contacte durant el
desenvolupament de qualsevol de les activitats programades al programa ‘FutbolNet’.
Per l’anterior, la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA manifesta que l’assistència i participació autoritzada i consentida expressament,
segons consta als paràgrafs anteriors a qualsevol de les activitats esportives integrants del programa ‘FutbolNet’ del/la menor d’edat, es farà
amb caràcter general, sota l’única i exclusiva responsabilitat del/la representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela sobre aquest/a.
Tanmateix el representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela del/de la menor que signa el present document, en cas de compartir
els deures i responsabilitats respecte del mateix amb un altre persona, garanteix que n’ha recavat el consentiment oportú i que, per tant, signa
en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, la FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, es reserva el dret de contactar amb el
signant per a recavar qualsevol altra informació que sigui necessària per a verificar aquest extrem o qualsevol altre que sigui necessària.

ASSEGURANÇA
La FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA manifesta que té contractada una pòlissa d’assegurances per la cobertura de la responsabilitat
civil al llarg del desenvolupament del programa, així com una pòlissa d’assegurances per la cobertura dels accidents que els/les menors
d’edat puguin patir durant la seva participació al Festival que s’organitzi i/o desenvolupi en el marc del programa ‘FutbolNet’, entenent
per accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat/da. Per tant, no
quedaran cobertes aquelles patologies preexistents i/o prèvies o amb origen forani, extern i/o aliè a la celebració de l’activitat, que en cas
d’existir, així com les conseqüències que se’n puguin derivar, restaran sota la responsabilitat total i absoluta i a tots els efectes de cadascun/a
dels/les representant/s legal/s que ostenta/es la pàtria potestat i/o tutela dels/les menors, exonerant per tant, la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB
BARCELONA de qualsevol reclamació i/o denúncia que per qualsevol concepte envers l’anteriorment exposat es pugui produir.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i altre legislació vigent,
la FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, com a responsable del tractament, informa als representants legals dels menors d´edat que
l’emplenament i signatura del present formulari, en nom i representació del menor d’edat sobre el qual ostenta la guarda legal, comporta que
les seves dades seran tractades per la FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, així com l´acceptació i autorització expressa per a què les dades
que facin constar en el mateix siguin utilitzades per a:
a)

Gestionar la inscripció del menor al Programa FútbolNET i la seva participació en les condicions indicades en el present formulari
d’inscripció i qualsevol altra documentació relacionada amb el Programa, així com qualsevol acció relacionada amb el mateix tant de
forma directa com indirecte mitjançant tercers autoritzats, com per exemple posar-nos en contacte amb el interessats per a comunicar
qualsevol incidència, canvi, o succés relacionat amb el Programa. Donada la naturalesa esportiva i social del mateix, és possible que el
FC Barcelona tracti dades de salut dels participants, relacionades amb possibles lesions o discapacitats. Tanmateix es possible que la
FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, tracti dades de salut relacionades amb discapacitats o lesions dels participants en el Programa
FútbolNet. Per l’anterior, és estrictament necessari que els pares o tutors legals dels menors permetin el tractament de dades de salut
com a condició per a participar en el Programa.

b)

En cas que ens presti els consentiments oportuns, tractar les dades del progenitor o tutor amb finalitats de remetre-li per correu electrònic
la Newsletter informativa de la Fundació, que serà sempre personalitzada i adaptada als seus interessos. Aquesta Newsletter pot incloure
informació sobre campanyes i activitats realitzades o promocionades per la Fundació, la versió digital de la revista Fundació, la memòria
anual o documents corporatius relacionats amb l’activitat de la Fundació, així com altra informació rellevant.
Així mateix, podrem remetre-li informació rellevant per altres mitjans electrònics, com SMS o aplicacions de missatgeria instantània, així
com posar-nos en contacte amb vostè per telèfon per comunicar-li informació que pugui resultar del seu interès o millorar la qualitat dels
nostres serveis i campanyes.

c)

Remetre-li informació addicional relacionada amb la Fundació no relacionada amb la seva activitat, com ara enquestes d’opinió o
invitacions a esdeveniments.

d)

Comunicar les seves dades a la empresa asseguradora en el cas de accidents per part dels participants durant el Programa, amb la finalitat
de complir amb les obligacions assistencials corresponents. Tanmateix, les dades es podran comunicar a aquells altres proveïdors de
serveis de la FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, i que mai utilizatzaran les dades per a finalitats pròpies (per exemple, proveïdors de
serveis de marketing, organització del Programa, assistència, etc.).

En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels interessats, de forma que no sigui possible la identificació d’aquests, la FUNDACIÓ
FÚTBOL CLUB BARCELONA quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.
El progenitor o tutor del menor que signa el present document, en cas de compartir els deures i responsabilitats respecte del mateix amb una
altra persona, garanteix que n’ha recavat el consentiment oportú i que, per tant, signa en nom de tots els responsables del menor. En aquest
sentit, la FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA es reserva el dret de contactar amb el signant per a recavar qualsevol altra informació que fos
necessària per a verificar aquest extrem o qualsevol altra que fos necessari.
La FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis
des de fora de la UE, per tant es possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o del Espai Econòmic Europeu. En qualsevol
cas, la FUNDACIÓ s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, tal i com estableix la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de carácter personal.
La FUNDACIÓ FÚTBOL CLUB BARCELONA li informa que les dades contingudes en el present formulari i/o generades durant la celebració
del Programa seran tractades durant el termini oportú per a complir amb qualsevol obligació legal aplicable des de la finalització de la
seva participació al Programa, així com amb finalitats estadístiques per tal d’avaluar les diferents convocatòries al Programa i millorar-ne el
servei, si fos oportú. En cas d’acceptar rebre comunicacions relacionades amb l’activitat de la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA, les dades
necessàries per a enviar-les (nom i cognoms, direcció postal i direcció electrònica, en el seu cas) es conservaran fins que sol·liciti la baixa a
dites comunicacions.
Els interessats podran exercir en qualsevol moment, tant en el seu propi nom, com en el del menor sobre el qual ostenta la representació i
guarda legal en el seu cas, els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat sobre les referides dades, enviant una
comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del document oficial que acrediti la seva identitat (DNI, Passaport, NIE, etc.), i al seu cas, del
document que acrediti la identitat del menor, a la Fundació Futbol Club Barcelona al seu domicili social: Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028
Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: proteccio.dades.fundació@fcbarcelona.cat, expressant de manera concreta el dret que
vol exercir i els motius. Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’autoritat de control competent, si considera que la FUNDACIÓ
FÚTBOL CLUB BARCELONA ha tractat les seves dades vulnerant l’indicat en el present formulari d’inscripció o qualsevol altre normativa vigent
relacionada.

AUTORITZACIÓ PRESA IMATGES I CESSIÓ GRATUÏTA DE LES MATEIXES
El/la representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor d’edat que subscriu el present formulari, en el seu nom
i representació, AUTORITZA EXPRESSAMENT la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA perquè a través del seu personal o tercers autoritzats a
tals efectes:
a)

Puguin prendre fotografies i dur a terme enregistrament audiovisual de les activitats i/o esdeveniments que organitzin, ja sigui individualment i/o
conjuntament, així com dels/les seus/ves participants, en particular, de les activitats que en el marc del programa ‘FutbolNet’ el/la menor participi.

b)

Puguin emprar o fer ús del material gràfic esmentat en el paràgraf anterior, així com les seves còpies (i) per a actes de promoció i/o
d’informació relatius a la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA, en particular de les activitats desenvolupades en el marc del programa
‘FutbolNet’ o (ii) altres que puguin organitzar i desenvolupar independentment o conjuntament, en compliment de la seva finalitat
estatutària, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges fotogràfiques o vídeos
i la cessió dels seus drets d’explotació.
Tanmateix, el/la representant legal que ostenta la pàtria potestat i/o tutela de la persona menor d’edat que subscriu el present formulari
en el seu nom i representació, CEDEIX EXPRESSAMENT i GRATUÏTAMENT a tots els efectes, a la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA,
els drets corresponents a l’explotació del material gràfic citat anteriorment i les seves còpies, així com la seva exhibició, reproducció,
divulgació, distribució, publicació, comunicació i posada a disposició pública (si fos el cas) íntegrament o parcialment, (i) en qualsevol
àmbit, suport o mitjà, (ii) ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui autoritzin o n’encarreguin la realització, (iii) en
les seves respectives publicacions i actius de comunicació, ja siguin propis o aliens o altres, en compliment de les seves finalitats
estatutàries, sempre que es realitzi únicament i exclusivament en compliment de les finalitats anteriorment citades.
Aquesta AUTORITZACIÓ EXPRESSA inclou la seva d igitalització i la realització de les imatges i vídeos que siguin precises per a la
comunicació i posada a disposició per mitjà de la xarxa Internet. També n’inclou el tractament en treballs d’edició i la incorporació a
obres compostes, al seu cas.
La signatura del present document comporta que el/la menor d’edat, mitjançant la representació que sobre aquest, ostenta el/la seu/va
representant legal que ostenta la seva pàtria potestat i/o tutela, COMPRÈN i ACCEPTA DE MANERA VOLUNTÀRIA I EXPRESSA, de manera
total i íntegra els termes exposats sense reserves, així com el fet que els suports i/o actius publicitaris i/o promocionals en els en les què
aparegui la imatge del/la menor, són i seran propietat de la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA.

OBLIGACIONS PARTICIPACIÓ PROGRAMA ‘FUTBOLNET’
Amb la signatura del present document, el/la menor a través del/a representant legal que ostenta la seva pàtria potestat i/o tutela, ENTÈN,
ACCEPTA i S’OBLIGA a RESPECTAR:
a)

Els principis i valors de la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA en general i del programa ‘FutbolNet’ en particular.

b)

Les normes i reglamentacions del programa ‘FutbolNet’ en general, i de qualsevol de les activitats que d‘aquestes es derivin (per exemple
regles del joc i de competició, ‘joc net’, etc.).

c)

Les instruccions i decisions preses per la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA en qualitat d’organitzadora del programa ‘FutbolNet’, així
com la de qualsevol persona física i/o jurídica a qui la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA designi i/o delegui la seva gestió, coordinació,
i/o d’altres que puguin estar vinculades a la seva implementació, desenvolupament i execució.

d)

La total i absoluta prohibició del consum de begudes alcohòliques i tabac per part dels/de les menors d’edat, als espais on es duran a
terme les diferents activitats programades per al desenvolupament del programa ‘FutbolNet’.

e)

Respectar i fer un bon ús dels espais en les què es duguin a terme qualsevol de les activitats esportives integrades en el programa
‘FutbolNet’.

f)

Respectar i complir el disposat al Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles esportius i les causes que impedeixen l’accés
a recintes esportius, tals com (i) la introducció de begudes alcohòliques, armes i instruments susceptibles https://www.tripadvisor.es/ de
ser utilitzats com a bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs; (ii) la introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes
que impliquin incitació a la violència; (iii) trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics estimulants
i substàncies anàlogues. Qualsevol sanció que es pugui imposar a la FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA com a conseqüència de
qualsevol conducta de les descrites anteriorment, per part del/la autor/a, serà assumida per aquest/a.

D’ACORD AMB L’INDICAT EN LA CLÀUSULA “DADES DE CARÀCTER PERSONAL”:
Autoritzo el tractament de dades de salut del menor / participant (OBLIGATORI)
Desitjo rebre informació de la Fundació, tant per mitjans electrònics com per telèfon o correu postal. Les comunicacions electròniques seran sempre
personalitzades i adaptades als meus interessos.
Desitjo rebre invitacions a esdeveniments, així com enquestes d’opinió sobre les activitats de la Fundació.

,
Signatura Pare, Mare i/o Tutor/a Legal

Signatura Participant

d

de 201

VIC FUTBOLNET 2019 – Inscripció
Del 25 de juny al 25 de juliol de 2019 tindrà lloc el VIC FUTBOLNET.
Arriba una nova proposta gratuïta de futbol i activitat física a les pistes esportives de la
ciutat de Vic de la mà de la Fundació Barça!
Gaudeix d'una experiència esportiva única amb entrenaments, activitats i partits de
futbol en 3 temps!
Vine a practicar futbol en equips mixtes, posant en pràctica i treballant diferents valors i
marcant les regles del joc.
Si tens entre 8 i 16 anys, inscriu-t'hi! Tens temps fins el dijous 20 de juny!

Categories:
Benjamí (del 2009 al 2010)
Aleví (del 2007 al 2008)
Infantil (del 2005 al 2006)

Cloenda dels grups benjamins i
infantils: dimecres, 24 de juliol de 17
a 20h. al camp de l'OAR Vic (Av. de
l'Estadi, 14)
Cloenda dels grups alevins i cadet:
dijous, 25 de juliol de 17 a 20h. al
camp de l'OAR Vic (Av. de l'Estadi, 14).

Cadet (del 2003 al 2004)
Contacte:
Ens trobareu al Vicjove:
dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16h a 19h i dimarts i dijous de 10h a 13h.
o al Centre Cívic del Montseny:
cada tarda de dilluns a divendres de 17h a 19:30h.
O bé enviant un correu a vicjove@vic.cat o enviant un Whats App al 659030481.
O al web www.viuelcarrer.cat
Què cal portar?
Roba còmode d’esport i aigua. A cada participant se li donarà una samarreta de la
Fundació Barça.
Qui dinamitzarà les activitats?
A cada pista hi haurà un tècnic de futbol de la Fundació Barça, persones de la
organització encarregades de dinamitzar l’espai i monitors i monitores del Consell
Esportiu d’Osona, encarregades de dinamitzar els jocs de fora la pista.

REUNIÓ INFORMATIVA PER A FAMÍLIES:
DILLUNS 17 DE JUNY A LES 19h AL VICJOVE

Normativa
Farem una lliga amb la puntuació acumulada que cada participant ha obtingut de cada
sessió. La puntuació s’obtindrà dels companys i companyes de la sessió, qui
puntuaran el comportament de cada participant, seguint els valors que s’estiguin
treballant aquella setmana.
A més, en cada sessió cada nen partirà amb 5 punts positius, dels quals se li aniran
restant si fa qualsevol de les següents faltes:
- Si el nen o nena arriba 5 minuts més tard de l’inici de la sessió es restaran 2
punts.
- Si el nen o nena marxa quan encara no ha acabat la sessió, es restaran 4 punts.
- Si s’observa una conducta no participativa, es restaran 2 punts:
o

No participar en activitats multiesportives exteriors

o

No voler participar en el 1r, 2n i 3r temps

- Si s’observa una conducta violenta se li farà saber al nen o nena que ha perdut 5
punts.
- En cas que el nen o nena acumuli dos dies amb una puntuació de -4, tot i partir
cada sessió de 5, se l’expulsarà de l’activitat.
- L’organització es reserva el dret de restar punts o expulsió en cas que succeeixi
alguna problemàtica no contemplada fins ara.
Pel què fa a la normativa estrictament esportiva, se seguirà la metodologia del
Futbolnet, que consisteix en que els equips decideixen les normes de cada sessió, just
a l’inici de la mateixa.
És obligatori signar aquest document, a continuació:

Jo, com a participant del VIC FUTBOLNET 2019, amb nom
____________________________________________________ afirmo que he llegit
la normativa i firmo aquest document deixant constància que l’accepto.

Firma:

Data:

Targeta Sanitària: Envia una foto per davant i una per darrere de la teva Targeta
Sanitària al correu: vicjove@vic.cat o al Whats App: 659030481 i marca la primera
casella. En cas contrari marca la casella del NO i porta la targeta als punts de
inscripció o el primer dia de partits a algun membre de la organització.
He enviat les fotos.
No he enviat les fotos.
Observacions:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

CATEGORIA I DIES DE PARTITS
Escull la teva categoria segons l'any de naixement i marca l'horari que més et
convingui dins de la categoria. La organització no assegura que el teu horari definitiu
sigui el que has escollit. El divendres 21 de juny es comunicarà el grup definitiu a cada
participant.
Benjamí (del 2009 al 2010)
Opció 1: Els dimarts i dijous de 17h a 18:30h. Pista Monsenyor Esteve Orriols i
Marquès (Barri del Remei)
Opció 2: Els dimarts i dijous de 18:30h a 20:00h. Pista Monsenyor Esteve Orriols
i Marquès (Barri del Remei)
Opció 3: Els dilluns i dimecres de 17h a 18:30h. Pista Santa Anna (Al costat del
Centre Cívic)
Aleví (del 2007 al 2008)
Opció 1: Els dimarts i dijous de 17h a 18:30h. Pista Occitània (Barri del Sucre)
Opció 2: Els dimarts i dijous de 18:30h a 20:00h. Pista Occitània (Barri del Sucre)
Opció 3: Els dilluns i dimecres de 18:30h a 20:00h. Pista Santa Anna (Al costat
del Centre Cívic)

Infantil (del 2005 al 2006)
Única opció: Els dilluns i dimecres de 17:00h a 18:30h. Pista Skatepark.

Cadet (del 2003 al 2004)
Única opció: Els dilluns i dimecres de 18:30h a 20:00h. Pista Skatepark.

ASSOCIACIÓ TAPIS

Consentiment per a la publicació d'imatges GENERAL
CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES
VIC, a 26 de noviembre de 2018.
ASSOCIACIÓ TAPIS és el Responsable del Tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
(GDPR) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual
cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del Tractament per a
donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà el nom de l'Interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i
quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: l'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la casella
corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents categories de
destinataris:
SI

NO

AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES
Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable
Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable

Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la
normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: ASSOCIACIÓ TAPIS. C/ADOBEIRES, 9 - 08500 VIC (Barcelona). Email:
tapis@tapis.cat.
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment explícit o el del
seu representant legal.
L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Nom ............................................................................................................, amb NIF .............................
Representant legal de ...................................................................................., amb NIF .............................
Firma:

P. 1

ASSOCIACIÓ TAPIS
C/ADOBEIRES, 9 - 08500 VIC (Barcelona)

AUTORITZACIÓ D’ASSISTÈNCIA MEDICOQUIRURGICA

Com a pare/mare/tutor, jo _________________________________ amb
DNI/NIE/Passaport

___________________________

autoritzo

als

responsables de l’organització VIC FUTBOLNET 2019, que es realitza a Vic del
25 de juny al 25 de juliol, a poder traslladar al meu fill/a o tutela/tutelada
__________________________________ a un centre mèdic per ser atès/a en
cas d’urgència. Faig extensiva l’autorització a aquelles decisions i mesures
medicoquirúrgiques que siguin necessàries prendre sota adequada prescripció
facultativa.

Data i lloc

Signatura (tutor/pare/mare)

