CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FRONTENNIS 2020
CATEGORIA: INFANTIL, CADET I JUVENIL
MODALITAT: LENTA // X3
FULL D’INSCRIPCIÓ I RÀNQUING
CLUB:ASSOCIACIO FRONTO ROQUETES
DELEGAT:ORIOL CANO
TELÈFON:691 236 712
E-MAIL:FRONTON.ROQUETES@GMAIL.COM

Llicència

PREU INSCRIPCIÓ: 15€ PER JUGADOR
Menors de 16 anys gratis
Rànquing
Categoria

Nom i cognoms
Parella 1

48186809 S

BIEL CANO BERNADÒ

48029889 R

GENÍS CANO VALERO

6378
6376

Parella 2

Parella 3

Parella 4

Suplents
48182695 H
6377

POL CAMPAMA HERRERO

Termini d’inscripció del 20 al 30 de Juliol
Federació Catalana de Pilota
Passatge Permanyer, 3 baixos, 08009 Barcelona
G08807356
www.fcpilota.org / fcpilota@fcpilota.org /

Clàusula covid-19 d'inscripció i participació en competicions i activitats de la Federació Catalana de Pilota
1.
Que és coneixedor/a del protocol que té publicat la FCPilota en relació amb la presència i participació en proves esportives, generat
amb ocasió de la crisi sanitària de l'COVID-19.
2.
Que es compromet a complir totes les exigències o simples recomanacions que es continguin en tal protocol, així com les instruccions
que siguin donades per les autoritats esportives o personal d'organització presents a la competició, en relació amb les mesures per evitar contagis
per COVID-19. esportives, generat en ocasió de la crisi sanitària de l'COVID-19.
3.
Que es compromet a no anar ni prendre part en l'esdeveniment o competició en el cas que patís símptomes que poguessin ser
compatibles amb el contagi de l'COVID-19. això resultarà extensiu, igualment, als casos en els que els símptomes fossin soferts per tercers amb
què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte de què objectivament pogués derivar-se un contagi.
4.
Que, cas d'estar o haver estat contagiat pel virus de l'COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l'esdeveniment o
competició en tant que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta
d'assistents amb els que pogués tenir contacte.
5.
Que, amb els mitjans al seu abast, i en tot cas quan s'hagin donat circumstàncies que ho aconsellin, s'ha sotmès als tests existents per
comprovar si està o ha estat contagiat per COVID-19.
6.
Que és coneixedor/a i accepta i assumeix que, en l'actual estat, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències
que d'això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poguessin ocasionar-li la mort.
7.
Que accepta que la FCPilota adopti les mesures que s'indiquen en el protocol que té publicat a fi a d'establir un raonable escenari de
seguretat en la competició. En aquest sentit, es fa constar que la FCPilota, en el curs de la competició, podrà adoptar les mesures o decisions que
siguin necessàries en relació amb l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el seu protocol, o qualsevol altres que tinguessin
per finalitat el dotar la competició d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per COVID-19.
8.
Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, el o la participant exonera la FCPilota de qualsevol responsabilitat en relació amb els
possibles danys o perjudicis que es puguin derivar per la seva persona.
9.
Que el o la participant accepta que quan s'arribessin a adoptar mesures o decisions per part de la FCPilota amb l'objectiu de preservar
la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials de l'organitzador, per la qual
cosa no es podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions, o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de
participació o costos en que hagués incorregut l'esportista i/o el seu club.
10.
Que el o la participant accepta que si es mostrés per la seva banda una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de
les ordres i instruccions del personal d'organització en relació amb les mesures de seguretat a evitar contagis per COVID-19, podrà ser exclòs/a o
desqualificat/a de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com autoritat esportiva.
11.
Que el o la participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l'apartat anterior s'entenen sense perjudici d'altres
responsabilitats en què aquell o aquella pogués arribar a incórrer davant les autoritats competents (inclosos els òrgans disciplinaris federatius)
com a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, bé en
l'àmbit esportiu-federatiu, bé en altres àmbits diferents.

Federació Catalana de Pilota

Club

(Signatura, segell i data)

De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), y del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en relación con el tratamiento de sus datos personales, le
informamos que el responsable del tratamiento es FEDERACIO CATALANA DE PILOTA , con CIF: G08807356, dirección: PASSATGE PERMANYER, 3 BAJOS
- CP: 08009 - Barcelona (BARCELONA), teléfono: 932157090 y correo electrónico: FCPILOTA@FCPILOTA.ORG.
Finalidades del tratamiento de datos personales: Gestionar los servicios y/o productos solicitados o contratados por cliente, gestiones administrativas
(facturación, contabilidad, etc.) y, en su caso, gestión de las promociones comerciales y/o comunicaciones relativas a los servicios y/o productos
contratados o solicitados. Legitimación: La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución del contrato suscrito entre
el interesado y el responsable del tratamiento, el consentimiento expreso del interesado, y el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al
responsable del tratamiento. Duración y conservación: Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o comercial con el
interesado, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento. Cesiones
(comunicación de datos) y transferencias internacionales: Se cederán datos a terceros que tengan acceso a datos personales que trate el responsable
del tratamiento, para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento (autoridades públicas), y/o contractuales
(colaboradores con los que se han suscrito los correspondientes contratos de encargado de tratamiento). En su caso, se llevarán a cabo transferencias
internacionales cuando las mismas sean necesarias para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable, o para la ejecución de
medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad respecto de sus datos personales. Todo ello, por escrito acompañado de copia del documento oficial que lo identifique
dirigido al responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control competente (AEPD). Le informamos que usted puede retirar el actual consentimiento en cualquier momento.
Se le informa que el interesado deberá facilitar sus datos personales necesarios al responsable del tratamiento para poder realizar la prestación de los
servicios contratados. En caso de no facilitarse los datos personales necesarios no será posible prestar los servicios solicitados.

Federació Catalana de Pilota
Passatge Permanyer, 3 baixos, 08009 Barcelona
G08807356
www.fcpilota.org / fcpilota@fcpilota.org /

