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III CAMPIONAT DE  CATALUNYA 

 
Ball Sincronitzat 

Diumenge 11 de juny de 2017                                       
 

 

AUTORITZACIÓ  
PER A MENORS D´EDAT 

 
 

Formulari individual obligatori pels esportistes participants NO federats a la FCBE 
 

En/Na _____________________________________________________, major d’edat, titular del D.N.I. núm.  

____________________, amb domicili a_____________________________________________; 

C/_____________________________________________; Telèfon________________, actuant, en la seva condició de 

(pare/mare/tutor legal) _______________________________, en nom i representació del sol·licitant, 

en/na______________________________________________________,  amb D.N.I. núm. __________________ 

MANIFESTA I ATORGA: 

a) Que reconec a  la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU  (FCBE) com a Federació Esportiva que té 
reconegut el Ball Sincronitzat com a especialitat de la disciplina de Balls Llatins. 
 

b) Que la FCBE, entre les seves competències,  té la potestat de portar a terme els  Campionats de Catalunya de Ball 
Esportiu en les seves diferents disciplines i especialitats. 
 

c) Que per la present autoritzo la FCE, així com a aquelles terceres persones que actuïn per compte d’ella, a la 
captació, filmació i gravació de la imatge i àudio en qualsevol format i suport durant el desenvolupament de la 
competició  del menor de mi dependent. 

 
d) Que per la present cedeixo a la FCBE els drets d'ús, reproducció, difusió, divulgació o explotació de les imatges i 

arxius audiovisuals, o part d'aquests, del menor de mi dependent obtinguts durant el desenvolupament de la 
competició; amb l’exclusiva finalitat de promoció del Ball Esportiu i les seves disciplines.  
 

e) L'autorització no té àmbit geogràfic determinat, per la qual cosa la FCBE i altres persones físiques o jurídiques a les 
quals la Federació pugui cedir els drets d'ús, reproducció, divulgació o explotació sobre les imatges, o part d'aquestes, 
on apareix el menor de mi dependent en el desenvolupament de la competició, podran utilitzar aquestes imatges, o part 
d'aquestes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap mena. 

f) La present autorització es refereix a la totalitat d'usos que puguin tenir les imatges i els arxius audiovisuals, o part 

d'aquests, en les qual aparegui el participant durant el desenvolupament de la competició, utilitzant els mitjans 
tècnics coneguts en l'actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur, i per a qualsevol aplicació.  

g) Tot això s’autoritza amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions i aplicacions que poguessin atemptar al dret a 
l'honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/1985, de 5 de maig, de Protecció civil al dret a l'honor, la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge. 

h) La present autorització no fixa cap límit temporal per a la seva concessió, ús, reproducció, divulgació i explotació de les 

imatges, o part d'aquestes, en les quals aparegui el participant en el desenvolupament de la competició.   

i) Que la present autorització és de caràcter exclusiu i gratuït.  
 
I perquè consti, signo el present document a Barcelona , a      de juny  de 2017. 

 

 
 
 
Signatura:      
[Pare/Mare/Tutor] 


