Data: 15.01.20

Circular judo núm: 2

Trobada dels Judoxics
Benvolguts,
Ens plau convidar-vos a la primera edició de Judoxics d’aquest 2020 que tindrà lloc
al Pavelló Olímpics de la Vall d’ Hebron el dia 29 de Febrer. Per compaginar la
pràctica del Judoxics amb el gran event esportiu de Judo, el Torneig International
Ciutat de Barcelona que es realitzarà abans d’aquest, demanem que els judokes
vinguin amb el judogi posat de casa. Per a qui li sigui impossible, s’habilitaran
vestuaris per a canviar-se.
Aquest cop el Judoxics agafarà la forma de 6 proves relacionades amb la pràctica
del judo. També comptarem amb el mític castell inflable. Es realitzarà un
escalfament previ amb una fotografia de grup. Els assistents seran obsequiats amb
un detall de la federació i regals dels nostres esponsors.
Les activitats estan programades per monitors de la comissió de Judoxics, no
obstant, es demana que tots els professors i monitors que acompanyin als nens portin
el seu judogui i que es presentin al pavelló a l’hora de convocatòria per poder fer
una reunió explicativa del desenvolupament de la trobada per fer suport a la
Comissió Judoxics.
Dia :

Dissabte 29 de Febrer 2020

Edats:

Nascuts entre el 2008 i el 2015 (de P4 a 6è
de primària)

Convocatòria:

16.30 h

Inici:

17.00 h

Final:

18.30 h

Lloc:

Poliesportiu la Vall d’Hebrón
Passeig de la Vall d´Hebrón, 166
BARCELONA

Requisits :

Llicència federativa 2020
Judogui tots els nens/nenes

Respecte als torns: En cas de que trobar-nos amb una alta assistència, es crearien
dos torns. En aquest cas, es comunicarà als clubs la setmana del 24 de febrer.
Inscripcions: Enviar el formulari d’inscripció adjunt a federacio@fedecatjudo.cat
abans del abans del dijous 20 de febrer a les 23.59h. No s’admetran inscripcions per
telèfon ni fora de termini.

Important: Els professors hauran d’entregar els fulls d’autorització dels drets d’imatge
de cadascun dels seus alumnes físicament a la federació o escanejats (al correu
federacio@fedecatjudo.cat) juntament amb la inscripció abans de del dijous 20 de
febrer a les 23.59h. Recordeu que els nens que no estiguin autoritzats no podran
participar en les activitats que es fotografiïn.
Per a qualsevol dubte relacionat amb la organització, podeu contactar a
judoxics@fedecatjudo.cat
Recordem que a aquesta activitat es podrà participar tant amb la llicència regular
com amb la llicència de promoció de la federació Catalana de Judo i D.A.
Recordeu que podeu seguir Judoxics a les xarxes socials de Facebook i Instagram.
@judoxics

Judoxics

Us hi esperem!
Comissió Judoxics

Fermín Parra
V. i P. President

COMISSIÓ JUDOXICS

TROBADA DELS JUDOXICS ( Dissabte 29 de febrer de 2020 )

FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviament per e-email : federacio@fedecatjudo.cat
Demanem a tots els clubs interessats ens facin arribar el full d’inscripció com a maxim
el DIJOUS 20 DE FEBRER per poder preparar degudament l’activitat.
CLUB ________________________________________________________________________
Dades de contacte
Persona responsable: _________________________________________________________
Tfn. ______________________ e.mail : __________________________________________
Nº Total de participants nascuts als anys 2015-2008:_____________________________
Amb aquesta signatura asseguro que tots els esportistes del club participants en la
trobada estan federats el curs 2020 a la Federació Catalana de judo i gaudeixen
d’una assegurança mèdica esportiva.
Signatura

TROBADA DELS JUDOXICS (Dissabte 29 de febrer de 2020 )
FULL D’INSCRIPCIÓ
Enviament per e-mail : federacio@fedecatjudo.cat
CLUB: _______________________________________________________________
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NOM

COGNOMS

NUM LLICENCIA

CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D'IMATGES
D´ACTIVITATS JUDOXICS 2020
Barcelona, a 16 de GENER de 2020
La FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A. és la Responsable del tractament de les dades personals
de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les
normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016
(GDPR ) i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l'honor, intimitat personal i familiar ia la pròpia
imatge, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:
Fi del tractament: gravació d'imatges i vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del
tractament per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació. En cap cas es publicarà
el nom de l'Interessat.
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi
del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
Comunicació de les dades: l'Interessat pot autoritzar o no el tractament assenyalant amb una "x" a la
casella corresponent de SI (dono el consentiment) o NO (no dono el consentiment) per a les següents
categories de destinataris:
SI

NO

AUTORITZACIÓ PER A COMUNICAR LES DADES
Publicació en mitjans de comunicació propis del Responsable
Publicació en mitjans de comunicació externs al Responsable

Drets que assisteixen a l'Interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu
tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no
s'ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets: FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A.. C/
Saragossa, 7, 08214 – BADIA DEL VALLES
Per realitzar el tractament de dades descrit, el Responsable del tractament necessita el seu consentiment
explícit o el del seu representant legal.

L'Interessat consent el tractament de les seves dades en els termes exposats:

Nom ............................................................................................................, amb NIF ....................................
Representant legal de ...................................................................................., amb NIF .................................

Firma:

