Formulari d’inscripció 2020
Del 6 al 30 de juliol de 2020 en horari de 17 a 20 h de la tarda. L’activitat tindrà una durada entre
60 i 90 minuts entre les 5 i les 8 de la tarda. L’horari exacte d’inici de l’activitat es confirmarà a les
persones inscrites un cop acabat el període d’inscripció.
Vine a practicar esport en equips mixtos posant en pràctica i treballant diferents valors i marcant
les regles del joc.
Si tens entre 8 i 16 anys, inscriu-t’hi! Viu un estiu únic!

Inscripcions (del 25 de juny fins el 3 de juliol)
•
•
•

Vicjove (c. del Bisbe Morgades, 15). Dilluns i dimecres de 10 h a 13 h. Dimarts i dijous de 16
h a 19 h.
En línia a www.viuelcarrer.cat.
Punts d’inscripció de 18 a 20h
o Dilluns – Pista Salarich (Av. Rafael de Casanova, 33)
o Dimarts – Pista Santa Anna (C. Tagamanent, 1)
o Dimecres – Pista esportiva del parc Xavier Roca i Viñas – Skate Park (C. Prat d’en
Galliners)
o Dijous – Pista esportiva Parc de Monsenyor Esteve Orriols i Marquès (Pg.
Generalitat, 51)
o Divendres – Pista esportiva del parc Occitània al barri del Sucre (C. Laura)

La inscripció és gratuïta i inclou samarreta i assegurança esportiva. Places limitades.
CLOENDA: dijous, 30 de juliol de 17 a 20 h al camp de l’OAR Vic (av. de l’Estadi, 14).

+ informació:
Per correu: vicjove@vic.cat
Enviant un Whats App al 659 03 04 81
A la web www.viuelcarrer.cat

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ VIC ESPORTNET 2020

Dades del jugador/a
Nom i cognoms : …………………………………………………………………………………………………..
Data de naixement: ……………………………………………………………………………………………….
Telèfon de contacte: ………………………………………………………………………………………………
Correu electrònic: …………………………………………………………………………………………………..

Observacions mèdiques
Especifiqueu aquells aspectes que cregueu que hem de saber (malalties, al·lèrgies, etc.)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Jo ……………………………………………………………………, amb DNI …………………………………. com a
pare / mare / tutor de …………………………………………………………………, AUTORITZO EXPRESSA i
VOLUNTÀRIAMENT la seva participació en qualsevol de les activitats organitzades al VIC
ESPORTNET 2020, proposta emmarcada a les Tardes d’Estiu al Carrer 2020.

Lloc i data

Signatura pare / mare /tutor

TARGETA SANITÀRIA
Envia una foto per davant i una per darrere de la teva Targeta Sanitària al
correu: equipicivic@tapis.cat 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 mateix dilluns 6 de juliol com a maxim, es comunicarà el grup definitiu a cada participant.
Benjamí (del 2010 al 2011)
Opció 1: Dilluns i dimecres. Lloc: pista esportiva Parc de Monsenyor Esteve Orriols i Marquès (pg.
de la Generalitat, 51).
Opció 2: Dimarts i dijous. Lloc: pista esportiva barri de Santa Anna (c. de Tagamanent, 1).
Aleví (del 2008 al 2009)
Opció 1: Dilluns i dimecres. Lloc: pista esportiva Salarich (Av. Rafael de Casanova, 33).
Opció 2: Dimarts i dijous. Lloc: pista esportiva del parc Occitània al barri del Sucre (c. de la Laura).
Infantil (del 2006 al 2007)
Dilluns i dimecres. Lloc: pista esportiva del parc Xavier Roca i Viñas - Skate Park (c. Prat d’en
Galliners).
Cadet (del 2004 al 2005)
Dilluns i dimecres. Lloc: pista esportiva del parc Xavier Roca i Viñas - Skate Park (c. Prat d’en
Galliners)

ASSOCIACIÓ TAPIS

CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D’IMATGES
VIC ESPORTNET 2020

VIC, a 25 de juny de 2020.
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/ ADOBERIES, 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
VIC ESPORTNET 2020

Com a pare/mare/tutor, Jo

……………………………………………………………….

DNI/NIE/Passaport ………………………………………………………………………….. autoritzo

amb
als

responsables de l’organització VIC ESPORTNET 2020, que es realitza a Vic del 6 al 30 de
juliol de 2020,

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
(tutor/pare/mare)

Signatura

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA
GENERADA PER LA COVID-19
Declaro sota la meva responsabilitat:
Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i
que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure en la que en/la
...................................... participa. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat
organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin
ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat.
Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb
les actuacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas d’un
menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el
desenvolupament de l’activitat.
Que m’encarrego d’aportar les quantitat necessària de mascaretes per
en/la ...................................... pels dies que duri l’activitat, en cas que així ho
requereixi l’equip de dirigents.
Que informaré a l’entitat organitzadora de qualsevol variació de l’estat de salut
d’en/la ...................................... compatible amb la simptomatologia Covid-19
mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu
entorn familiar.
Finalment,
que
amb
caràcter
previ
a la
realització
en/la ...................................... compleix els requisits de salut següents:

de

l’activitat,

Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre,
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19
confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la realització de l’activitat.
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per la
Covid-19:

Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat
de la seva participació en l’activitat.
Nom i cognoms, DNI i signatura pare/mare o tutor/tutora

Data i localitat

NORMATIVA VIC ESPORTNET 2020
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 ESPORTNET 2020, amb nom ………………………………………………………..
afirmo que he llegit la normativa i firmo aquest document deixant constància que l’accepto.

Firma:

Data:

