
 

Declaració responsable per a esportistes menors  

d’edat 

En/na _________________________________________________ amb DNI/NIE ______________ i  

telèfon _________________________ en qualitat de pare, mare o tutor/a de l’esportista menor d’edat 

___________________________________ i llicència _____________, 

Declaro responsablement: 

1. Que el menor al meu càrrec, 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 menor al meu càrrec 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. 

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/o bombolla de convivència 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 menor al meu càrrec per al dia de 

l’activitat en cas que així ho requereixi l’equip de dirigents. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del menor al meu càrrec a les activitats 

organitzades per la Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE) el dia 4 de juliol de 2021 a Mataró 

(Barcelona), signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de 

les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Signatura  

 

 

____________________, ____ de _______________ de 2021 

 

Tractament de dades de caràcter personal.-  

La Federació Catalana de Ball Esportiu (en endavant FCBE) d’acord amb allò establert a l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es 

deroga la Directiva 95/46/CE, FCBE es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de riscos que acompanyen els 

tractaments realitzats per aquetes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de forma que garanteixen la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. Així i 

d’acord amb el que estableix la Llei us fem saber que les dades de caràcter personal estan incloses en un fitxer degudament inscrit al Registre General de l’Agencia 

Española de Protección de Datos amb nº d’inscripció 2092780834. 

En qualsevol moment podreu exercir els drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades. Per exercir aquest dret podeu sol·licitar-ho a través de 

correu electrònic (info@fcbe.cat) o bé a través de correu postal a l’adreça del carrer Viladomat, 184-186 escala A 1er. 3ª. – 08015 Barcelona. 

Al complimentar i acceptar els formularis de la FCBE, estareu donant el vostre consentiment a la inclusió de les vostres dades en la base a dalt indicada, sense perjudici 

de que pugueu, en qualsevol moment, exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició. 

A omplir per l’organització 


