
  

DADES DEL JUGADOR 

CONTACTE

 

La Escola Esportiva de Federació Catalana de Petanca és una organització de caràcter formatiu on 
els nens, nenes i adolescents poden progressar en les seves habilitats motrius i iniciar 
l'aprenentatge en l'Esport de la Petanca, formada per grans TÈCNICS NACIONALS. 
 
Classes teòriques i pràctiques.  
Inscripció gratuïta. 
 
Anima't  T'esperem. 
  

NOM DEL JUGADOR SOL·LICITANT  

DATA DE NAIXEMENT  

DOMICILI  

CODI POSTAL  

PROVÍNCIA  

DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT  

TELÈFON MÒBIL JUGADOR  

NOM DEL PARE O MARE  

CORREU ELECTRÒNIC DEL PARE O MARE  

TELÈFONO MÒBIL DEL PARE O MARE  

CONTACTE FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA 

CORREU ELECTRÒNIC secretaria@fcpetanca.cat 

TELÈFON DE CONTACTE 678749169 

    SIGNATURA PARE O MARE SIGNATURA JUGADOR FOTO DEL JUGADOR 

   

mailto:secretaria@fcpetanca.cat


 

 
 

ACCEPTACIÓ DE PROTOCOLS (COVID19, ASSETJAMENT I 
VIOLÈNCIA SEXUAL) I CESSIÓ DELS DRETS D'IMATGE. 

 
 
 
En/Na ______________________________________________ amb DNI ________________________,  
 
essent major d'edat,  

 
o  
 
En/Na  _______________________________________________ amb  DNI _______________________,  
 
pare, mare o tutor, de D./Dña. ____________________________________________________________,  
 
menor de edat,  
 

 

- Sóc coneixedor i em comprometo a complir amb les actuacions indicades en el Protocol d'actuació davant l'Covid-19 
elaborat per la Federació Catalana de Petanca. 
 
- Sóc coneixedor i em comprometo a complir amb les actuacions aprovades en el Protocol per a la Prevenció, Detecció 
i Actuació davant de l'Assetjament i Violència Sexual elaborat per la Federació Catalana de Petanca. 
 
- A l'empara del que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar ia la pròpia imatge, autoritze expressament la cessió gratuïta de el dret d'explotació de la meva 
imatge , nom i veu com a membre de la Federació Catalana de Petanca ("FCP") i com a participant en els 
esdeveniments i competicions organitzades per la FCP o, si s'escau, dels meus fills menors o dels menors que estan 
sota la meva tutela com a membres de la FCP i / o participants dels esdeveniments i competicions organitzades per la 
FCP per als quals se sol·licita participació. Aquest material podrà ser utilitzat per la pròpia FCP, així com els seus 
patrocinadors i organitzadors dels esdeveniments i competicions tutelats per la FCP, autoritzant a cedir a tercers, si la 
FEP ho considerés oportú, per a la promoció de les modalitats esportives de Petanca i Botxes , tots els drets 
d'explotació li puguin correspondre, incloent els de reproducció, distribució, comunicació, posada a disposició i 
transformació, en virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, llevat d'aquells considerats legalment com a 
irrenunciables. Ni La FCP ni els patrocinadors i / o organitzadors dels esdeveniments i competicions reben cap 
contraprestació a canvi de la cessió del seu dret d'explotació d'imatge. 
 
- De conformitat amb el que estableix l'article 2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a 
l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge aquesta autorització és revocable pel membre de la FCP o 
el menor (degudament representat) en qualsevol moment. Per a això, haurà de dirigir un escrit a la FCP, acompanyat 
de còpia del seu DNI o document equivalent. 
 
I perquè consti als efectes oportuns, signo la present. 
 
 
 
En ______________________________, a ______ de ________________ de 2021.  
 
 
 

                                                                                                   
                                                                     Fdo. ________________________________________ 
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