
 

 

 INFORMACIÓ LÀSER COMBAT 

 

 

 Data: Divendres 29 de juliol de 2022. 
 Horari: De 10:30h a 13:30h. 

 PREU: Gratuït, amb fiança de 10€/equip. 

 Format joc: 1 torn de joc o torneig (en dependrà de les  
inscripcions). 

 Lloc de realització: Piscines Municipals d’Alcarràs. 

 

IMPORTANT: 

REQUISITS: 

- Edat mínima: 12 anys. 

 

 

 FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ 

 

1. PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: 

 

Des de la publicació de l’activitat fins el 25 de juliol a les 14h. 

 

 

2. INSCRIPCIÓ: 

 

- Emplenar i signar degudament el full d’inscripció de l’equip: Han de constar TOTES LES 

PERSONES PARTICIPANTS. 

- Adjuntar FULL d’AUTORITZACIÓ de les persones menors de 16 anys.  

- Entregar 10€ en concepte de fiança. Es retornarà en el moment de fer el check-in el 

dia de l’activitat. No presentar-se en suposa la pèrdua. 

- ENTREGAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ AL PUNT JOVE (CCM LO CASINO – 1a planta) O 

ENVIAR-LA ESCANEJADA A INFO@ALCARRASJOVE.CAT : Tota la documentació de l’equip 

s’ha d’entregar JUNTA. 

 

 

 

mailto:INFO@ALCARRASJOVE.CAT


 

3. INFORMACIÓ I NORMATIVA:  

 

 Làser Combat és una activitat sense impactes i totalment innocu.  

 La inscripció és GRATUÏTA i amb una fiança de 10€/equip. El dia de l’activitat, una vegada passat pel 

punt de control, es retornarà la fiança. En el cas que un equip no es presenti o no estigui complet i 

no pugui jugar, perdrà dita fiança.  

 La persona que inscriu l’equip ha de tenir +16 anys, en cas contrari, haurà de ser un 

pare/mare/tutor/a legal d’alguna persona participant de l’equip. 

 La persona que fa la inscripció assumeix la funció de capità/na de l’equip, això vol dir que té la 

responsabilitat d’informar a les persones participants de tot allò que tingui relació amb la realització 

de l’activitat (horaris, incidències...). 

 Edat mínima de participació: 12 anys amb la corresponent autorització i acompanyat/da d’una 

persona adulta responsable durant l’activitat (obligatori). 

 Tota persona participant menor de 16 anys ha d’entregar l’autorització del pare/mare/tutor/a 

legal, en cas contrari, NO podrà realitzar l’activitat. Termini d’inscripcions: 25 juliol a les 14h. 

 Durant la realització de l’activitat, caldrà respectar i seguir les indicacions del monitoratge, en cas 

contrari, l’organització es reserva el dret de prendre les mesures oportunes per garantir el correcte 

funcionament de l’activitat.  

 Format de joc: 1 torn de joc o torneig; en dependrà del nombre d’equips inscrits. 

 El dimecres 27/07 es publicarà el quadre de joc a la web de Joventut: www.alcarrasjove.cat . L’equip 

ha de fer el check-in 20-30 minuts abans de l’hora de joc marcada.  

 La participació a l’activitat inclou l’entrada gratuïta a les piscines municipals per aquell dia, no 

obstant, si es surt del recinte es perdrà dita gratuïtat, doncs per tornar a entrar caldrà presentar el 

carnet individual de les piscines vigent o comprar l’entrada corresponent. Caldrà que 1 persona de 

l’equip passi pel PUNT JOVE (CCM Lo Casino) a recollir les entrades (27 i 28 de juliol). 

 L’Ajuntament d’Alcarràs es reserva el dret d’anul·lar/modificar l’activitat i s’eximeix de tota 

responsabilitat tret de la reconeguda per llei.  

 La inscripció a l’activitat comporta l’acceptació de la normativa establerta. 
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NORMATIVA: 

 Làser Combat és una activitat sense impactes i totalment innocu.  

 La participació a l’activitat inclou l’entrada gratuïta a les piscines municipals per aquell dia, no 

obstant, si es surt del recinte es perdrà dita gratuïtat, doncs caldrà presentar el carnet individual o 

comprar una entrada. 

 La persona que inscriu l’equip ha de tenir +16 anys, en cas contrari, haurà de ser un 

pare/mare/tutor/a legal d’alguna persona participant de l’equip. 

 La persona que fa la inscripció assumeix la funció de capità/na de l’equip, això vol dir que té la 

responsabilitat d’informar a les persones participants de tot allò que tingui relació amb la realització 

de l’activitat (horaris, incidències...). 

 Edat mínima de participació: 12 anys amb la corresponent autorització i acompanyat/da d’una 

persona adulta responsable durant l’activitat (obligatori). 

 Tota persona participant menor de 16 anys ha d’entregar l’autorització del pare/mare/tutor/a 

legal, en cas contrari, NO podrà realitzar l’activitat. Termini d’inscripcions: 25 juliol a les 14h. 

 Durant la realització de l’activitat, caldrà respectar i seguir les indicacions del monitoratge, en cas 

contrari, l’organització es reserva el dret de prendre les mesures oportunes per garantir el correcte 

funcionament de l’activitat.  

 Format de joc: 1 torn de joc o torneig; en dependrà del nombre d’equips inscrits. 

 El dimecres 27/07 es publicarà el quadre de joc a la web de Joventut: www.alcarrasjove.cat . 

 La inscripció a l’activitat comporta l’acceptació de la normativa establerta. 

 La inscripció és GRATUÏTA i amb una fiança de 10€/equip. El dia de l’activitat, una vegada passat pel 

punt de control, es retornarà la fiança. En el cas que un equip no es presenti o no estigui complet i 

no pugui jugar, perdrà dita fiança.  

 L’Ajuntament d’Alcarràs es reserva el dret d’anul·lar/modificar l’activitat i s’eximeix de tota 

responsabilitat tret de la reconeguda per llei.  

 

NOM DE L’EQUIP 

 

 

*No es permeten noms amb caire discriminatori  per raó de naixement, raça, sexe, orientació sexual, origen, 

religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social. Tampoc paraules grolleres o malsonants. 

PERSONA QUE REALITZA LA INSCRIPCIÓ I serà el/la CAPITÀ/NA DE L’EQUIP  

Nom i Cognoms  TELÈFON  

DNI/NIE  EDAT  

 

*Emplenar amb les dades de TOTES LES PERSONES DE L’EQUIP 

*NOMÉS EMPLENAR-HO PELS +16 ANYS, és a dir, 

aquelles persones que NO entreguen el full 

d’autorització!! 

Nº NOM I COGNOMS DNI/NIE EDAT TELÈFON/S INFO. PROTECCIÓ DE DADES + 

autoritzacions 
SIGNATURA 

1     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

2     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

3     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒  

4     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

5     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

6     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

7     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒  

8     1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒   

http://www.alcarrasjove.cat/
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INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES I AUTORITZACIONS: 

1. Autoritzo que l’Ajuntament em contacti via telèfon, Whatsapp, correu electrònic o 

xarxes socials amb la finalitat de gestionar l’activitat. 

2. Drets d’imatge. Durant l’activitat de Làser Combat es realitzaran fotos i aquestes poden 

publicar-se a les xarxes socials (Instagram i Facebook) i mitjans de l’Ajuntament d’Alcarràs 

per tal de fer difusió de l’activitat. En cas de no permetre aquesta publicació, en el moment 

d’arribar a l’activitat, cal comunicar-ho a l’organització per tal de prendre les mesures 

oportunes. Ho entenc i ho accepto. 

3. He llegit i entès la informació de Protecció de dades i autoritzo el tractament de les 

meves dades personals. 
 

A) La cessió de les vostres dades personals, si s’escau, són amb la finalitat d’inscripció al LÀSER COMBAT 

que es realitzarà el 30 de juliol de 2022 i per tant, es tractaran dites dades personals pel correcte 

funcionament de l’activitat.  

B) Responsable del tractament: Ajuntament d’Alcarràs. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors 
d’edat.  

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. Drets: 
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  

C) Podeu presentar una reclamació al/la Delegat/da de Protecció de Dades Personals, d’acord amb el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 

les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades, de la organització Ajuntament d’Alcarràs, amb domicili a la Pl. De l’Església 1, CP 25180 Alcarràs, 

CIF P2501100H, telèfon 973790004 i correu electrònic ajuntament@alcarras.cat, en la seva condició de 

responsable i encarregat del tractament. També a (Autoritat Catalana de Protecció de Dades / Agencia 

Española de Protección de Datos). 

4. He llegit la normativa establerta, l’accepto com a membre de l’equip i em 

comprometo a respectar-la pel correcte funcionament de l’activitat. 

   

      

 

 

 

Acceptació de la informació de Protecció de Dades i autoritzacions: 

1 ☒  2 ☒ 3 ☒  4 ☒ 

 

ALCARRÀS,  _______   DE JULIOL DE 2022                 

SIGNATURA (persona que inscriu l’equip): 

 

OBSERVACIONS:  

mailto:ajuntament@alcarras.cat
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AUTORITZACIÓ MENORS DE 16 ANYS A LA PARTICIPACIÓ DEL LÀSER COMBAT 

 

  

 

JUGADOR/A -16 ANYS 

Nom i Cognoms   TELÈFON  

DNI/NIE  EDAT  

PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL QUE AUTORITZA 

Nom i Cognoms  

DNI/NIE  TELÈFON  

 

- Jo com a pare/mare/tutor/a legal autoritzo al/la menor de 16 anys a participar a 

l’activitat de LÀSER COMBAT, la qual es farà el dia 29 de juliol de 2022 en horari de 

10:30h a 13:30h, a les instal·lacions de les Piscines Municipals d’Alcarràs.  

- Em comprometo a que el/la meu/va fill/a vagi acompanyat/da d’una persona adulta en el 

moment de l’activitat, en cas contrari, eximeixo de tota responsabilitat a l’Ajuntament 

d’Alcarràs. 

- I em faig responsable del/la meu/va fill/a i dels desperfectes que pugui ocasionar en el 

cas que no respecti la normativa, la qual s’explicarà abans d’entrar al camp de joc per la 

persona responsable de l’empresa que realitzarà l’activitat. 

- Autoritzo que l’Ajuntament em contacti via telèfon, Whatsapp, correu electrònic o 

xarxes socials amb la finalitat de gestionar l’activitat. 

- Durant l’activitat de Làser Combat es realitzaran fotos i aquestes poden publicar-se a les 

xarxes socials (Instagram i Facebook) de l’Ajuntament d’Alcarràs per tal de fer difusió de 

l’activitat. En cas de no permetre aquesta publicació, agrairem que en el moment 

d’arribar a l’activitat, ho comuniqui a l’organització per tal de prendre les mesures 

oportunes. 
 

 

 

A) La cessió de les vostres dades personals, si s’escau, són amb la finalitat d’inscripció al LÀSER COMBAT que es realitzarà 

el 30 de juliol de 2022 i per tant, es tractaran dites dades personals pel correcte funcionament de l’activitat.  

B) Responsable del tractament: Ajuntament d’Alcarràs. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.  
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei. Drets: Accedir a les dades, 
rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  

C) Podeu presentar una reclamació al/la Delegat/da de Protecció de Dades Personals, d’acord amb el Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de la organització Ajuntament d’Alcarràs, amb 

domicili a la Pl. De l’Església 1, CP 25180 Alcarràs, CIF P2501100H, telèfon 973790004 i correu electrònic 

ajuntament@alcarras.cat, en la seva condició de responsable i encarregat del tractament. També a (Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades / Agencia Española de Protección de Datos). 

⃝ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals. 

 

        

 

      ALCARRÀS,         DE JULIOL DE 2022                  

NOM DE L’EQUIP 

AL QUE PERTANY 

 

*No es permeten noms amb caire discriminatori  per raó de naixement, raça, sexe, orientació 

sexual, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social. Tampoc paraules 
grolleres ni malsonants. 

Signatura del/la JOVE: Signatura del/la 

PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL: 

mailto:ajuntament@alcarras.cat

