
 

 
Federació Catalana de Tir amb Arc 
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CIRCULAR FCTA 2109  29-03-2021…..- 
 

TECNIFICACIÓ ARQUERS BASE 
CONCENTRACIÓNS MES DE ABRIL 

CLUB ARQUERS CERDANYOLA DEL VALLES  
 

 
Dins l’estructura formativa i seguint el Programa de Tecnificació i Perfeccionament, la Federació 
Catalana de Tir amb Arc convoca a las  Jornadas de Tecnificació oberta  2021 per a: 
Esportistes d’una edat mínima d’11 anys i màxima de 19 anys, de totes les divisions, pertanyents a la 
FCTA. 
La participació en aquestes concentracions estarà sempre subjecta i serà considerada a l’efecte del 
Règim de Pertinença i Normes Internes del Pla de Tecnificació Esportiva de la Federació. 
 
LLOC I DATAS DE CELEBRACIÓ 
La jornada de tecnificació del 4 de abril, se celebrarà a les instal·lacions: 
CLUB ARQUERS CERDANYOLA DEL VALLÈS 
C/ Boters, S/N -zona esportiva (08290 - Cerdanyola del Vallés) 
N 41º29’15.6   E 2º07’40.1 
Diumenge 4 de abril de 2021:  De 09:30 h. a 14:30 h. 
 

Els participants hauran d’acudir amb indumentària esportiva. 
El contingut de la jornada inclou aspectes organitzatius, tècnics, físics, psíquics basats en conceptes 
teòrics i pràctics que comunicaran detalladament als assistents. 
 
TÈCNICS i PERSONAL DE SUPORT 
Els tècnics de la FCTA compten amb acreditada titulació esportiva i/o professional per al 
desenvolupament de l’activitat. 
Aquest equip serà completat amb personal tècnic i de suport en funció de les necessitats de la jornada 
sota el criteri de l’equip de direcció del Pla. 
 
Equip PTB 
Entrenador: Antonio Vázquez Megido 
Educació Cognitiva: Elena Gómez González 
Coordinador d’organització: Francisco José Gómez 
 
INSCRIPCIÓ: REQUISITS D’ADMISSIÓ 
Podran ser admesos a la present Jornada de Tecnificació esportistes i tècnics, pertanyents a clubs de 
la FCTA, amb llicència única d’esportista de la FCTA, llicència de tècnic de la FCTA o Tècnic RFETA 
sol·licitada a través de la FCTA, en tots dos casos en vigor. 
 
INSCRIPCIÓ: 
Cal fer la inscripció, solament als nous, a través del correu cptb@fcta.cat , indican nom del 
esportista, divisió i classe, abans del dissabte dia 3 de abril.  

 
Francisco J. Gómez 

Coordinador del Pla Tecnificació de Base 
Federació Catalana de Tir amb Arc 

Nota: tots els participants tant els nous com els participants habituals, cal que portin emplenat i signat el 
document adjunt: Declaració Responsable Famílies.  
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Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat 
 

En/na sotasignant en qualitat de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat indicat mes abaix; 

Declaro responsablement: 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 

 
a) No presenta cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No ha estat positiu/iva de Covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

c) No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia 
compatible amb aquesta malaltia. 

2. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat. 
 

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar a l’activitat esportiva organitzada per l’entitat i accedir a la 
instal·lació on aquesta s’hi desenvolupa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid- 
19, romandrà a casa i no participarà a l’activitat esportiva. Així mateix, informaré del seu estat als responsables de la mateixa activitat. 

 
4. Que he llegit els protocols de prevenció, higiene i seguretat disposats per l’entitat esportiva, i accepto complir responsablement en la 

seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/osa de 
l’activitat i/o de la instal·lació esportiva. (PROTOCOL DE DESENVOLUPAMENT DE COMPETICIONS DE TIR AMB ARC (COVID)). 

 

5. Que conec l’obligació d’informar als responsables de l’activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el nostre 
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència. 

 
6. Que m’encarrego d’aportar la quantitat de mascaretes per al meu fill/a per als dies que duri l’activitat en cas que així ho requereixi 

l’equip de dirigents. 
 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a a les activitats organitzades per el CLUB ORGANITZADOR, signo la 
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

 

 
Nom i cognoms del menor d’edat: 

Pare, mare o tutor del menor d’edat: 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 

Pare, mare o tutor del menor d’edat: 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor: 

DNI: DNI del pare, mare o tutor: DNI del pare, mare o tutor: 

Signatura: 
 
 
 

X 

Signatura: 
 
 
 

X 

Signatura: 
 
 
 

X 

Data:   

CLÀUSULA 
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran 
incorporades al sistema de tractament titularitat del CLUB ORGANITZADOR, amb CIF i domicili ressenyat al començament d’aquest 
document. amb la finalitat relacionada amb l'activitat de tir en arc. 
En compliment amb la normativa vigent, el CLUB ORGANITZADOR. informa que les dades seran conservades durant el període legalment 
establert. 

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions 
públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei 
anteriorment esmentat. 
El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis. 
Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu indicat. 
El CLUB ORGANITZADOR informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta 
i actualitzada. És per això que el CLUB ORGANITZADOR es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es 
suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. 
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de 
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al 
tractament de els mateixos, dirigint la seva petició al correu electrònic indicat. 
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna. 
Igualment i d'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el seu consentiment 
exprés per tractar les seves dades de caràcter personal sota la responsabilitat del CLUB ORGANITZADOR amb la finalitat relacionada amb 
la gestió de la seva llicència , de la participació de qualsevol activitat o competició organitzada o gestionada per el CLUB ORGANITZADOR, 
aquesta podrà gestionar la informació procedent de la mateixa, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar 
perfils de participants amb la finalitat de personalitzar i millorar la organització. 
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