
  

   

II TORNEIG DE BASQUET  

Categories Premini (2008-2009-2010), Mini (2006-2007) i Infantil (2004-2005) 
 
Preu per jugador inscrit: 5 € (només efectiu) 
* Participants nascuts entre 2004 i 2010 (Escriure amb lletra majúscula) 

 
DADES ADULTS QUE OSTENEN LA REPRESENTACIÓ I GUARDA LEGAL DELS PARTICIPANTS MENORS 
D’EDAT 
 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………......................... 
Primer cognom ………………………………………………………………………………………..................................... 
Segon cognom…………………………………………………………………………………............................................. 
Vincle amb el menor.................................................................................................................................................... 
Núm. de soci ………………………….....................................….. Núm. de clau ………………………......................... 
Telèfon fix …………………………………..................................... Mòbil ……………………....…………...................... 
Correu electrònic (camp obligatori) …………………………………………………………............................................. 
 
DADES PARTICIPANTS MENORS D’EDAT 
 

Nom ……………………………………………………………………………………………………...........………............ 
Primer cognom……………………………………………………………………………………………............…….......... 
Segon cognom …………………………………………………………………………………………...........…….............. 
Núm. de soci ………………………………………… Núm. de clau …………………………………………................... 
DNI/Passaport/NIE/etc. .............................................................................................................................................. 
Data de naixement ……./……/…… 
 

AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ AL “II TORNEIG DE BASQUET ” 

 
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZO EXPRESSAMENT la participació del menor al que represento en qualitat 
de [........................................] en el ‘II Torneig de Basquet’, així com en els diferents actes i/o esdeveniments que s’organitzin 
en el decurs de la seva durada. 
 
Als efectes anteriors, l’assistència al citat ‘II Torneig de Basquet ’ dels participants menors d’edat, es farà amb caràcter general, 
i a tots els efectes, sota l’única i exclusiva responsabilitat dels adults que ostenten la seva representació i guarda legal.  
 

Inscripció Individual                                                                  Indiqueu les dades de possibles jugadors vinculats: 

Nom ………………………………………………........       Nom …………………………………………………...... 

Núm. de clau ……………………………………….....       Núm. de clau …………………………………………... 

 

Nom ………………………………………………........       Nom …………………………………………………...... 

Núm. de clau ……………………………………….....       Núm. de clau ………………………………………….... 

 
Participant: 

  
SOCI   FILL DE SOCI   ALTRES   
               

 

  



  

   

‘II TORNEIG DE BASQUET’  

 
El torneig se celebrarà el dia 27 de Desembre de 2017 al Palau Blaugrana en horari de 9:00h. a 15:00h., sempre que causes 
de força major alienes a la voluntat del Club no ho impedeixin.  

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FCB o CLUB), informa a l’adult sota-signant que l’assistència i participació 
autoritzada i consentida expressament, amb la complementació i signatura del present formulari per part del soci menor d’edat 
sobre el que ostenta la representació i guarda legal, a qualsevol de les activitats esportives integrants del ‘‘II Torneig de 
Basquet ’, es farà amb caràcter general, sota la seva única i exclusiva responsabilitat, a tots els efectes. 
 
Per a la participació ‘II Torneig de Basquet’, és imprescindible complir almenys un dels requisits següents: 
 

1. Acreditar que és Soci del FC Barcelona. 
2. Acreditar que el pare/mare/tutor es Soci del FC Barcelona. 
3. Acreditar que es membre del FCB Escola de Bàsquet (només en els cupos establerts per la organització). 
4. Acreditar que es membre de les Seccins Amateurs del FC Barcelona. 
5. Penyistes. 

 

INFORMACIÓ MÈDICO-SANITÀRIA 
 
Als efectes de la participació en ‘II Torneig de Basquet’, el sota-signant DECLARA sota la seva total i absoluta responsabilitat i 
a tots els efectes, que la informació que a continuació s’indica envers el menor d’edat sobre el que ostenta la representació i 
guarda legal, és totalment certa.  
 
A tal fi, CONFIRMA I ASSEGURA que: (i) NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament l’impedeixi i/o aconselli la no 

realització d’activitats esportives en general i/o la seva participació en qualsevol de les activitats esportives del ‘Torneig de 
Basquet 2017’ en particular, (ii) NO requereix cap tipus d’assistència ni/o vigilància mèdica específica, donat que no pateix 
actualment cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat. 
 
El FCB es fa càrrec de la primera assistència mèdica en la prèvia del Torneig i durant el mateix, assistint amb els seus mitjans 
sanitaris en el cas d’actuació i/o evacuació durant la disputa del Torneig. No obstant una vegada la finalització del Torneig i/o 
l’assistència que donat el cas existeixi, el esportista seguirà les indicacions mediques. En cap cas el seguiment del tractament 
es pot fer en els Serveis Mèdics del FCB. 
 

ASSEGURANCES 

 
El FCB té contractada una pòlissa d’assegurances per la cobertura dels accidents que els participants inscrits, 
independentment de la seva minoria o majoria d’edat, puguin patir durant la seva participació en el ‘II Torneig de Basquet ’ 
S’entendrà per accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de 
l’assegurat. 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, que restaran sota la 
responsabilitat total i absoluta i a tots els efectes de cadascun dels participants, exonerant per tant, al CLUB de qualsevol 
reclamació i/o denúncia que pugui realitzar qualsevol dels participants -i en el cas dels menors, els seus representants legals-, 
per qualsevol concepte envers l’anteriorment exposat. 
 

DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
En el marc del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 
34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa de desenvolupament 
corresponent, em declaro informat per part del FC BARCELONA, de que, amb la complementació i signatura del present 
formulari, en nom i representació del menor d’edat sobre el que ostento la guarda legal, AUTORITZO, EXPRESSAMENT al 
CLUB, amb seu social a l’Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, per a: 
 
a) Contrastar la correcció de les dades facilitades al citat formulari d’inscripció amb les que ja obren a la base de dades dels 

socis (que constitueix el fitxer autoritzat del que el FCB és responsable; així com a complementar i incorporar tant les 
meves dades, com les del participant menor d’edat, que he fet constar en el citat formulari, a l’esmentat fitxer automatitzat 
del que serà responsable el FCB, tenint les esmentades dades el caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i 
tractades a l’empara del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i resta de normativa aplicable, vigent. 

 



  

   

b) Tractar-les amb la finalitat que pugui realitzar quantes gestions i comunicacions siguin adients o necessàries, ja sigui de 
forma directa o a través de tercers autoritzats a tals efectes relacionades (i) amb el ‘‘II Torneig de Basquet’ (ii) amb 
qualsevol altre esdeveniment que pugui organitzar i desenvolupar el CLUB, en compliment de les seves finalitats 
estatutàries, (iii) amb la remissió de qüestionaris i/o enquestes de mutu interès (iii) de caràcter informatiu, comercial i 
promocional sobre qualsevol productes, serveis i tipus de vinculació amb el FCB, com per exemple a través del col·lectiu 
“Barça Fans”, així com de sobre productes, serveis, promocions de patrocinadors, col·laboradors i/o entitats relacionades 
amb el CLUB que puguin resultar del seu interès.  
 

Totes les dades que constitueixen l’esmentat fitxer tenen caràcter confidencial i només seran utilitzades en els termes i finalitats 
establerts al present document. En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels socis inscrits de forma que no 
sigui possible la identificació dels mateixos, el FCB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat. 
 
La inscripció en el ‘II Torneig de Basquet’ haurà d’estar supervisada sempre i en tot cas per part d’un adult. Per tant, segons 
l’anterior, el FCB entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptives (inscripció, drets d’imatge, 
recollida i tractament dades de caràcter personal, acceptació del Reglament de dit esdeveniment socio-esportiu, etc.), 
s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva representació i guarda 
legal, en el seu nom, eximint al FCB de qualsevol responsabilitat al respecte. 
 
Així mateix, el CLUB informa a l’adult sota-signant que pot exercir en qualsevol moment, tant en el seu propi nom, com en el 
del menor sobre el que ostenta la representació i guarda legal, el dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació 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, al responsable del fitxer, FUTBOL 
CLUB BARCELONA al seu domicili social: Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a la següent adreça de correu 
electrònic: lopd@fcbarcelona.cat, expressant de forma concreta el dret que vol exercir i els motius.  
 
D´acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, 
modificada pel Reial Decret Llei 13/2012, el sota-signant, autoritza expressament al FCB per a l'enviament a la seva persona 
de comunicacions i missatges sobre informació, promocions i ofertes comercials relacionades amb serveis i productes que al 
FCB l'interessi comercialitzar a l'adreça de correu electrònic i al telèfon mòbil que ha proporcionat als efectes de participar en el 

‘Torneig de Basquet 2017’. 
 
Les dades dels socis que constin al formulari, seran tractades per enviar comunicacions informatives i comercials sobre 
productes, serveis, promocions, esdeveniments del FCB, en el marc de les seves finalitats estatutàries i/o entitats relacionades 
amb aquest que puguin resultar del seu interès, sempre i quan no manifestin la seva negativa expressa en un termini màxim de 
trenta (30) dies, marcant aquesta casella:  
 

 

IMATGES 
 
Així mateix, el FCB informa als participants que en el decurs de les activitats que integren el ‘II Torneig de Basquet’ pot realitzar 
filmacions gràfiques i/o audiovisuals (inclosa imatge i/o veu), col·lectives i/o individuals, ja sigui a través del seu personal o de 
tercers autoritzats a tals efectes. Dit l’anterior, mitjançant la signatura del present formulari: 
 

a) AUTORITZEN a FCB a captar la seva imatge (incloent imatge i veu) a través de qualsevol format i o sistema fotogràfic, 
audiovisual i/o sonor durant la seva participació en el ‘II Torneig de Basquet’. 
 

b) CEDEIX/EN de forma gratuïta i indefinida al FCB, els drets d’imatge de les fotografies, enregistrament audiovisual, 
entrevistes i/o reportatges, en les que apareguin, ja sigui individual o conjuntament.  
 

c) AUTORITZA/EN EXPRESSAMENT al a utilitzar el referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, per sí 
mateix o a través de tercers als que aquestes puguin cedir-lo, ja sigui individual o conjuntament, de forma íntegra o 
parcial, per a actes de promoció i/o informació tant del ‘II Torneig de Basquet’, com d’altres accions, esdeveniments, etc. 
pròpies i/o en col·laboració en les que participi el FCB, en compliment de les seves finalitats estatutàries.  
 

d) MANIFESTA/EN ENTENDRE I ACCEPTAR que la cessió dels drets d’imatge derivada de l’enregistrament fotogràfic i/o 
audiovisual citat: (i) es refereix a la totalitat d'usos que puguin donar-se a dit enregistrament, excloent expressament els 
comercials, a través de qualsevol mitjà o canal de comunicació actual o futur que decideixi al seu criteri el FCB, (ii) no té 
limitació geogràfica, ni temporal de cap tipus, (iii) té caràcter gratuït, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació 
sota cap concepte, per la presa i ús de dites imatges fotogràfiques o vídeos per part del FCB, en els termes i condicions 
establerts en a la present clàusula. 

 

e) Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la imatge i/o veu dels sota-
signant, ja sigui individual o col·lectivament, són i seran propietat del FCB. 

 

Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els 
termes previstos en la Llei Orgànica 1/82, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la Intimitat Personal i familiar i a la 
Pròpia Imatge. 
 

 

mailto:oab@fcbarcelona.cat


  

   

D’altra banda, el FCB informa al sota-signant que la filmació gràfica i/o audiovisual referida, només serà utilitzada en els termes 
establerts a la present clàusula. En aquest sentit, qualsevol tercer al que sigui cedit el material gràfic i/o audiovisual, infringeixi 
els termes de l’aquí establert, respondrà de tot tipus d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de les possibles 
reclamacions que puguin efectuar els participants del ‘II Torneig de Basquet’ afectats, per negligència, i/o mal ús, que atempti 
contra la integritat, dignitat, honor i imatge dels mateixos. Per tant, amb la signatura del present, s’eximeix de qualsevol 
responsabilitat al FCB a tots els efectes per qualsevol tipus d’ús que puguin realitzar un tercer aliè al FCB, contrari o diferent als 
termes expressats en aquesta clàusula. 

 

OBSERVACIÓ DE NORMES 

 
La signatura d'aquest formulari d'inscripció comporta l’ACCEPTACIÓ i COMPLIMENT: 
 
a) dels principis i valors del CLUB. 

 
b) les normes i reglamentacions del ‘II Torneig de Basquet’ en general, i de qualsevol de les activitats que del mateix se’n 

derivin (p.e. regles del joc i de competició, “joc net”, etc.). 
 
c) les instruccions i decisions preses pel FCB en qualitat d’organitzador del ‘II Torneig de Basquet’, així com la de qualsevol 

persona física i/o jurídica a qui el CLUB 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 participants, a l’interior de les 

instal·lacions on es duran a terme les diferents activitats programades per al desenvolupament ‘II Torneig de Basquet’. 
 
e) respectar i fer un bon ús de les instal·lacions en les que es duguin a terme qualsevol de les activitats esportives integrades 

en el ‘II Torneig de Basquet’. 
  

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 d’ésser 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 o substàncies anàlogues.  

 
g) l’incompliment per part dels participants de qualsevol de les instruccions, obligacions i prohibicions establertes tant pel 

FCB, com a la normativa que regula la prevenció de la violència en espectacles esportius, comportarà l’automàtica 
EXPULSIÓ I EXCLUSIÓ del ‘II Torneig de Basquet’, així com l’assumpció per part dels autors de les conseqüències de les 
infraccions i sancions legals en les que puguin incórrer. 

 
La signatura del present document, comporta que el/la menor d’edat, mitjançant la representació que sobre el/la mateix/a 
ostenta el seu/va representant legal qui ostenta la seva guarda legal COMPREN I ACCEPTA DE FORMA VOLUNTÀRIA I 
EXPRESSA, de forma total i íntegra els termes exposats sense reserves. 
 
   
DATA D´INSCRIPCIÓ I PAGAMENT                                            SIGNATURA DE L’ADULT QUE OSTENTA LA 

REPRESENTACIÓ I GUARDA LEGAL DEL MENOR D’EDAT 

 


