JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA
FINALS NACIONALS 2021/2022
La participació a les Finals Nacionals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya impliquen
l’acceptació dels següents apartats:

A) CONFORMITAT
El/la sot-signant accepta i està conforme amb el reglament, la normativa i la convocatòria de
la/les Final/s Nacional/s (FN) que li ha fet arribar la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
d’acord amb la RESOLUCIÓ PRE/2862/2021, de 17 de setembre, per la qual s'estableixen els
programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2021-2022, d'acord amb el
Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2020-2030.
Així mateix declaro que he estat informat/da sobre les data/es, seu/s, instal·lació/ns, horaris,
presentació de llicències i altres aspectes de la Final Nacional de:
Esport: ___________________________________________________
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(*) marca amb una X

i que he traspassat tota la informació a l’/als/les esportista/es i família/es.

B) ACCEPTACIÓ DIRECTRIUS
Els/Les esportistes del Consell Esportiu que represento compleixen el haver participat en el
mínim de jornades esportives tal com marca la RESOLUCIÓ PRE/2862/2021, de 17 de setembre,
per la qual s'estableixen els programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, per al
curs 2021-2022, d'acord amb el Pla Estratègic d'Esport Escolar de Catalunya, 2020-2030.
(https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910941)
Segons text de la Resolució a l’ ANNEX 1 - JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA - 4. Àmbits
dels JEEC - 4.2 Àmbit supracomarcal, a l’apartat:

f) Els equips i esportistes es classificaran per comarca, hauran d'haver participat en la fase
immediatament anterior disputada (local/comarcal/intercomarcal) i hauran de representar
com a mínim tres consells esportius d'àmbits territorials de l'Administració diferents.
En cas que no s'hagi disputat fase local/comarcal/intercomarcal per manca d'un mínim
d'esportistes o equips, per poder-hi participar caldrà que en els esports d'associació els equips
hagin participat, com a mínim, en una lliga de quatre equips a doble volta, i en esports
individuals caldrà que els/les esportistes hagin participat en un mínim de 4 jornades. Aquestes
competicions seran organitzades per la UCEC.

C) DRETS D’IMATGE
1) AUTORITZO:
A fotografiar i filmar el/la menor durant la participació en tots els esdeveniments, activitats
esportives o socials organitzades per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, sota les
següents condicions:
La mare/pare o tutor legal autoritza a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, de manera
gratuïta, a utilitzar la imatge del seu fill/a per a finalitats comercials, publicitàries i promocionals
relacionades amb tots els esdeveniments i activitats esportives de la UCEC. Les fotografies i
imatges podran ser utilitzades en interès de la Unió de Consells Esportius de Catalunya o
tercers. Aquestes podran ser emeses per qualsevol mitjà, com per exemple la premsa, cartells
publicitaris o promocionals, vídeo, televisió, documents comercials, calendaris, targetes, pàgina
web, xarxes socials, entre altres. Així mateix, les imatges seran utilitzades atenent i respectant
la reputació i la dignitat de la persona i altres drets fonamentals inherents a aquesta.
La mare/pare o tutor legal asseguren que posseeixen tot el dret de concedir la present
autorització a la UCEC i que no estan vinculats a cap obligació que pugui limitar o comprometre
el dret d'ús de les imatges.
2) INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: UNIÓ DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material per a finalitats comercials, publicitàries i
promocionals relacionades amb tots els esdeveniments i activitats esportives de la UCEC.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de
menors d’edat.
Destinataris: Les dades podran ser comunicades a tercers.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la
limitació.

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades a la pàgina: www.ucec.cat
HE LLEGIT la informació bàsica sobre protecció de dades i AUTORITZO el tractament de les
meves dades personals.

3) ALTRES
D'altra banda, la mare/pare o tutor legal MANIFESTA que el fill/a autoritzat ES TROBA EN
CONDICIONS FÍSIQUES PER A LA PRÀCTICA DE L'EXERCICI FÍSIC, i eximeixen de responsabilitat
a la UCEC, així com als organitzadors, patrocinadors, col·laboradors i voluntaris dels
esdeveniments, activitats esportives i socials, sempre que no els sigui imputable.

I per a que així consti,
Signa Sr./a.: ......................................................

Càrrec ................................................................
Consell Esportiu ................................................

A .........................................., ...... de ................................. de 2022.
IMPORTANT: Un cop emplenada, signada i segellada pel Consell Esportiu, cal fer arribar
aquesta conformitat i la resta de documentació a la UCEC que la lliurarà al Comitè
Organitzador de la FN.

Informació bàsica de protecció de dades: Responsable: UNIO DE CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA; Finalitat: Realitzar les gestions
d’organització i gestió dels participants a l’esdeveniment; Legitimació: Execució d’un contracte, consentiment de l’interessat; Destinataris:
Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributaria, Consells Esportius, Entitats financeres, estan previstes transferències a
tercers països; Drets: Te dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot
exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament; Procedència: Del propi interessat o pares i/o tutors legals; Informació
addicional: a www.ucec.cat

