AUTORITZACIÓ, PARTICIPACIÓ, CESSIÓ EXPRESSA I GRATUÏTA DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL I DRETS D’IMATGE DE MENORS D’EDAT (MAJORS DE 16 ANYS) A L’ASSOCIACIÓ
COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER I A LA COLLA DE CASTELLERS XIQUETS DE
TARRAGONA, COM A COLLA ORGANITZADORA DE L’ACTIVITAT ‘XIX TORNEIG CASTELLER DE
FUTBOL SALA’, QUE SE CELEBRARÀ ELS DIES 14 i 15 DE MARÇ DE 2020 A LA CIUTAT DE
TARRAGONA.
Associacions implicades

-

ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER, amb nif G67485730, amb seu social al carrer
Orquídies, 7, d’Igualada, 08700 –torneigcasteller@hotmail.com (en endavant, Comissionat)
COLLA DE CASTELLERS XIQUETS DE TARRAGONA, amb seu social al carrer Santa Anna, 1, de Tarragona,
43003 –info@xiquetsdetarragona.cat (en endavant, Organització)

Dades de les menors d’edat o dels menors d’edat
Nom i cognoms de la persona menor d’edat
Data de naixement

Edat

Adreça
Població i el seu codi postal
Dades de la mare, del pare o de la persona tutora representant legal i/o amb pàtria potestat i/o tutela de la persona
menor e’dat
Nom i cognoms

Document d’Identitat

Telèfon de contacte

Correu Electrònic
Adreça
Població i el seu codi postal
Autorització per a la participació al programa Torneig Casteller de Futbol Sala

Amb la complementació i signatura del present formulari, la persona que figura a sobre en qualitat de Representant legal i
que ostenta la pàtria potestat del/de la menor que consta al principi d’aquest qüestionari, AUTORITZO EXPRESSA i
VOLUNTÀRIAMENT la seva participació en qualsevol de les activitats que en el marc de l’activitat ‘XIX Torneig Casteller
de Futbol Sala’ que organitzi i desenvolupi el COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i la colla XIQUETS DE
TARRAGONA, 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 en aquest
formulari s’indica és totalment certa. A tals efectes, CONFIRMO I ASSEGURO que el/la menor indicat al principi d’aquest
qüestionari, al/a la qual 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 ‘XIX Torneig
Casteller de Futbol Sala’ 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 (i) 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 ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’.
Per l’anterior, la colla castellera de la qual forma part el menor que figura al principi d’aquest qüestionari manifesta que
l’assistència i participació autoritzada i consentida expressament, segons consta als paràgrafs anteriors a qualsevol de les
activitats esportives integrants del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’ 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.

Assegurança

L’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER, amb nif G67485730, manifesta que té contractada una
pòlissa d’assegurances per la cobertura dels accidents que els/les menors d’edat puguin patir durant la seva participació a
l’activitat que s’organitzi i/o desenvolupi en el marc del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’, 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 fora, 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, l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i la colla castellera COLLA
CASTELLERS XIQUETS DE TARRAGONA i/o de qualsevol reclamació i/o denúncia que per qualsevol concepte envers
allò anteriorment exposat es pugui produir. Així mateix, la colla castellera CASTELLERS DE SABADELL, amb nif
G60814241, manifesta que té contractada una pòlissa d’assegurances per la cobertura de la responsabilitat civil al llarg del
desenvolupament del mateix programa esmentat.

Recollida, protecció i cessió de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
l’informem que amb la complementació i signatura del present formulari, el/la representant legal que ostenta la pàtria
potestat i/o tutela de la persona menor d’edat interessada a participar en qualsevol de les activitats que organitzi la colla
XIQUETS DE TARRAGONA i/o l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER en el marc del ‘XIX Torneig
Casteller de Futbol Sala’, en nom i representació del/la menor, les dades del qual figuren al document present:
AUTORITZA EXPRESSAMENT (a) la incorporació de les dades que fa constar en aquest, en un fitxer automatitzat del qual
en són responsables la colla XIQUETS DE TARRAGONA, amb seu social al carrer Ribot i Serra, 265, 08202 Sabadell, i
l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER, amb seu social al carrer Orquídies, 7, 08700 Igualada, tenint
les esmentades dades el caràcter de confidencials, i (b) el seu tractament, amb la finalitat que les dues entitats
responsables puguin realitzar les comunicacions que considerin adients de manera directa o a través de tercers autoritzats
a tals efectes (i) relacionades amb qualsevol de les activitats que en el marc del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’
organitzin ambdues i hi participi o no el/la menor, (ii) així com qualsevol altra comunicació relacionada amb els
esdeveniments solidaris, socials, educatius, esportius i/o altres que puguin organitzar i desenvolupar, en compliment de les
seves finalitats estatutàries.
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, pot exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació
sobre les dades del/la menor i/o el tractament d’aquestes, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del DNI
del/a menor i del seu propi DNI, al responsable principal del fitxer, l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG
CASTELLER, al seu domicili social o a torneigcasteller@hotmail.com.

Autorització per la presa d’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 a l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG
CASTELLER i la colla XIQUETS DE TARRAGONA perquè a través del seu personal o tercers autoritzats a tals efectes:
a)

b)

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 ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’ el/la menor participi.
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 les associacions esmentades, en particular de les activitats desenvolupades en
el marc del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’ 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
l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i la colla XIQUETS DE TARRAGONA, 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 digitalització 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 quals aparegui la imatge del/la menor, són i seran propietat de l’ASSOCIACIÓ
COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i de la colla XIQUETS DE TARRAGONA.

Obligacions de la participació al Torneig Casteller de Futbol Sala

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)
b)
c)

d)

e)
f)

Els principis i valors de l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i de la colla XIQUETS DE
TARRAGONA en general i del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’ en particular.
Les normes i reglamentacions del programa ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’ en general, i de qualsevol de les
activitats que d‘aquestes es derivin (per exemple regles del joc i de competició, ‘joc net’, etc.).
Les instruccions i decisions preses pels organitzadors abans descrits del ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’, així
com la de qualsevol persona física i/o jurídica a qui l’ASSOCIACIÓ COMISSIONAT DEL TORNEIG CASTELLER i la
colla XIQUETS DE TARRAGONA designi i/o delegui la seva gestió, coordinació, i/o d’altres que puguin estar
vinculades a la seva implementació, desenvolupament i execució.
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 ‘XIX Torneig Casteller
de Futbol Sala’.
Respectar i fer un bon ús dels espais en les què es duguin a terme qualsevol de les activitats esportives integrades en
el ‘XIX Torneig Casteller de Futbol Sala’.
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 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 colla XIQUETS DE TARRAGONA com a conseqüència de qualsevol conducta de les descrites
anteriorment, per part del/la autor/a, serà assumida per aquest/a.

A la ciutat de

, a dia

del mes d’/de

de l’any 20

I per a què així consti, ho signem com a consentiment de tot allò que s’ha exposat.
Signatura Pare, Mare i/o Tutor/a Legal

Signatura Participant

