
Declaració responsable per a les famílies de jugadores i jugadors de l’Anoia Rugby Club 
(per a menors de 18 anys) 

 
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a          DNI/NIE/Passaport 

Nom del jugador/a            Categoria

Declaro, responsablement: 

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

•	No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 
qualsevol altre quadre infecciós.

•	No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.

•	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.

•	Té el calendari vacunal al dia. 

2. Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
•	Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
•	Malalties cardíaques greus.
•	Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
•	Diabetis mal controlada.
•	Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar als entrenaments i que, en el cas que tingui febre 
opresenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà a l’entrenament. 

4.Que conec l’obligació d’informar el club de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir 
un contacte estret amb el club davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , als en-
trenaments del club____________________________________________________________, signo la present declaració de 
responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració. 

Lloc i data

Signatura

ANOIA RUGBY CLUB
FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY

Sol·licitud de llicència federativa, temporada 2021-22

Club

Cognoms

Nom

DNI o passaport

D.de naixement

Nacionalitat

E-mail

T Mòbil

Domicili

Població C.Postal

COMPROMÍS DEL SOL·LICITANT
En el moment que sol·licito aquesta llicència no pateixo cap malaltia, ni defecte físic, que m'incapaciti per a la pràctica del rugby. (En
cas que sigui menor d'edat hi constarà la signatura del pare/mare o tutor/a). 

SIGNATURA i NIF

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA
Sr./a..................................................................................................................................................

.......................................................................

Com pare/mare (o tutor/a) amb NIF núm.............................................................................................................autoritzo al/a la (meu/va fill/a)

.................................................................................................................................................................................................................................

sota la meva absoluta responsabilitat, per a què jugui a RUGBY, durant la present temporada.

(adjuntar fotocòpia carnet del sotasignat i de l’esportista autoritzat)

SIGNATURA i NIF

Quan sol·liciteu aquesta llicència, la Federació Catalana de Rugby subscriu amb l'entitat asseguradora una pòlissa d'assegurança d’acord amb el R.D. 
849/1993 de 4 de Juny.

POLITICA DE PRIVACITAT I DRETS D'IMATGE 

“L’interessat/da autoritza a que la informació aquí continguda passi a formar part del fitxer de la Federació Catalana de Rugby i té dret a conèixer, rectificar,
cancel·lar o oposar-s’hi al tractament de la informació que li pertoca. Qualsevol rectificació o modificació en tal sentit, s’haurà de comunicar-se per escrit a la
FCR, Rambla Guipúscoa, 23-25, 4t. F 08018 Barcelona, davant la qual podrà exercitar els seus drets tot indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça.”

El responsable del tractament és la Federació Catalana de Rugby. 

La finalitat del tractament de les seves dades és la gestió de l'alta federativa per participar en competicions oficials; la gestió obligatòria d'assegurances esportives;
l'enviament d'informació relacionada amb l'esport del rugby, els productes i serveis de la FCR i la Federació Espanyola de Rugby (FER); participació en esdeveniments
esportius; publicació de la seva imatge en els mitjans de comunicació; gestionar l'autorització del representant legal del menor. La legitimació per al tractament de les
seves dades és l'obligació legal i el consentiment prestat. Les dades podran ser comunicades a la FER per participar en competicions organitzades per aquesta
federació (categoria estatal o Campionats d'Espanya, entre d'altres). L'usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com es detalla a
la informació addicional. 

Podeu trobar més informació a www.rugby.cat. 

En el cas que l'interessat o el seu representant legal hagi atorgat el consentiment corresponent, la seva imatge (nom i cognoms, imatge i veu) podrà ser utilitzada tant
per la FCR com per la FER per a la promoció i difusió de l'esport del rugbi, tant a través de mitjans digitals com d'Internet, xarxes socials, etc., així com mitjans
impresos, com ara diaris, revistes, publicacions, etc. La cessió de drets d'imatge es farà a tot el món i durant un termini màxim de cinc (5) anys des de la data de
desistiment de la federació corresponent. 

Accepto l'enviament d'informació comercial per part de la FCR o la FER. 

Accepto l'ús de la meva imatge, en els termes descrits anteriorment. En el cas de menors d'edat, declaro que sóc el progenitor, representant legal o tutor del menor i
estic d'acord que la imatge del menor s'utilitzarà en els termes descrits anteriorment. 


