FULL INSCRIPCIÓ TORNEIG 5X5 (Juny-Juliol 2021)

NOM D’EQUIP:_____________________

Categoria:________________

Nom persona respon. Equip (major d’edat):___________________________DNI_______________Telf i mail:______________________

.

Nom i cognom jugador

Equip de
procedència

DNI + núm. Targeta
sanitària

Telf.

Nom i cognoms
pare/mare/tutor

DNI

Signatura pare/mare/tutor
autorització/declaració
responsable COVID-19

1
2
3
4
5
6
7
____________________________________________________________________
Els/les sotasignants, sol·liciten la inscripció del seu fill/a en el torneig de futbol 5x5 organitzat pel CF Tordera, accepten i s’obliguen de forma conjunta i per separat a (complir/autorització):
1) Complir la seva normativa de funcionament, així com Estatuts/Reglament Règim Intern/Codi Ètic/Protocols d'actuació contra el Covid-19, del CF Tordera, que coneixen i consten publicats a la seva pàgina web.
2) Complir el PROTOCOL ESPECÍFIC DE SEGURETAT CONTRA EL COVID-19 del CF TORDERA publicat a www.cftordera.cat, i formulen la present declaració responsable conforme no presenten símptomes de
tenir COVID-19 i, en cas d'haver passat la malaltia, declaren que han superat el període de quarentena escaient, i que no han estat en contacte amb persones infectades en els 14 dies immediatament anteriors
al de la signatura d'aquest document i/o realització de l’activitat.
3) AUTORITZO i accepto a que el CF TORDERA pugui suspendre la realització de l’activitat i/o modificar-la així com a exercir el dret d’admissió i/o reserva en l’accepció o no d’equips i/o inscrits.
4) AUTORITZO que la meva filla/el meu fill pugui aparèixer en fotografies o vídeos corresponents a les activitats desenvolupades pel CF TORDERA i publicades des de la pàgina web o qualsevol altre mitjà de
comunicació relacionat amb el Club, per ex: Facebook, Twitter, Instagram..., així com recull de fotografies i vídeos del Club.
5) AUTORITZO la cessió de dades de caràcter personal al CF TORDERA a efectes que siguin necessaris per la realització de l’activitat, així com la captació, reproducció i difusió d’imatges dels nostres fills i/o
públic per la promoció de l’esdeveniment, així com per lluita contra la pandèmia del Covid19. En compliment de l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27.4.2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de
5.12.2018 (LOPDGDD), resto assabentat i autoritzo que les meves dades personals, seran tractades sota la responsabilitat del CF TORDERA per un interès legítim, i es conservaran mentre cap de les parts s’hi
oposi. Les dades no seran comunicades a tercers excepte obligació legal. Estic informat que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, i els de limitació i oposició al seu tractament, en els
termes establerts en la legislació vigent, dirigint-me al CF TORDERA mitjançant correu electrònic cftordera@cftordera.cat. Més informació www.cftordera.cat.

