
                                                             

 
                                                                                         

 

 

 
 

Us convidem a participar a la fase prèvia del Penyes Futbol Games per la zona de Lleida 

Sud. En el nostre cas, la penya organitzadora serà la Penya Blaugrana de Golmés que tindrà 

lloc el proper 8 de juny de 2019 de 16 a 20 h aproximadament al Gimnàs de la Escola 

Francesc Arenes de Golmés.  

 

El màxim de jugadors participants són 48,  jugadors d’entre 8 i 18 anys (inclosos). El torneig 

es jugarà amb el joc de Konami PES19, amb pantalles i cadires gamers que instal·larà el 

Futbol Club Barcelona. 

 

El Torneig és gratuït i obert a tots els infants de l’escola que es vulguin apuntar, fins arribar al 

límit de 48 al PES19 i 24 al Clash Royal. 

 

Els premis que es poden guanyar són: 

 

1r – Una samarreta oficial del FC Barcelona 

2n – Una motxilla oficial del FC Barcelona 

3r i 4t – Una pilota FC Barcelona 

 

A més, regals per tots els participants!!!!  

 

Els 4 primers classificats seran els que representaran la nostra federació a la fase final del 

Penyes Futbol Games que tindrà lloc el dia del Trofeu Joan Gamper, al mes d’agost. 

 

Per formalitzar la inscripció caldrà que ens feu arribar nom, cognoms i edat dels participants 

abans del 30 de maig, trucant al 647401143. També cal que feu arribar el document de 

cessió d’imatges de menors (adjunt) signat pels tutors legals de cadascun dels menors. 

 

A més, hi haurà també un torneig paral·lel del joc de mòbil i tauleta Clash Royale, pel qual 

s’hi poden inscriure d’entrada 24 participants.  

 

Els participants que quedin eliminats en primera fase del PES19, podran incorporar-se a 

aquesta segona competició. És per això que en el llistat d’inscrits cal que especifiqueu si 

cada jugador només vol jugar al Clash Royale (seria un dels 24 d’inici), al PES19 (un cop 

eliminat no jugaria al Clash Royale, però podria seguir jugant al PES19 tan bon punt quedin 

pantalles lliures) o bé als dos tornejos (començarien a jugar al PES19 i s’incorporaria al 

Clash Royale un cop eliminat del primer). 



 

 

INSCRIPCIÓ 

 
 

Golmés, 8 de juny de 2019 

  

  
NOM COGNOMS 

  

DATA DE NAIXEMENT EDAT 

  

  

NOM PARE/MARE/TUTOR LEGAL COGNOMS PARE/MARE/TUTOR LEGAL 

  

 
  

CORREU ELECTRÒNIC  

TELÈFON DE CONTACTE  

   

SOCI FC BARCELONA 

SI NO 

  

PENYISTA 

SI NO 

NOM DE LA PENYA  

 

SELECCIONA ALS TORNEJOS QUE VOLS PARTICIPAR 

PRO EVOLUTION SOCCER CLASH ROYALE 

  

 

 

 



 

 
 
 
CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE DE MENOR D’EDAT  
GRAVACIÓ/REPORTATGE ACTIVITAT PENYES FUTBOL GAMES 

REALITZADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2019 
 
 
 

En/Na [.....................................................], major d’edat, data de naixement [.../..../......], DNI núm. 
[...............................], amb domicili a [...............................................................................], telèfon 
[.......................................................] i correu electrònic [...................................................], amb la signatura 
del present document, en representació del menor d’edat [......................................], amb DNI [.........] , 
donada la seva condició de progenitor/tutor legal del mateix (“Menor”),
  
Amb la firma del present document, 

 
MANIFESTO 
 
1.- Que autoritzo la participació del Menor en l’activitat organitzada pel Futbol Club Barcelona (“FCB”) 

juntament amb la Confederació Mundial de Penyes del Futbol Club Barcelona (“CMP”), el dia 8 DE JUNY de 

2019 a la seu de la Penya Blaugrana, que consisteix en el torneig Penyes Futbol Games (l’”Activitat”). 

 

2.- Que he estat informat degudament pel FCB i la CMP de la gravació i/o reportatge fotogràfic, audiovisual o 

sonor, que es farà, sigui directament pel FCB i/ o per tercers autoritzats per aquest, durant l’Activitat.  
 
3.- Que per la present accepto i autoritzo que FCB i la CMP pugui captar la imatge del Menor (incloent 

imatge, veu i nom), a través de qualsevol mitjà sonor, fotogràfic i/o audiovisual, al dur a terme l’Activitat.  

 

3.- Que, presto voluntàriament el meu consentiment i per tant autoritzo expressament al FCB i la CMP, per 

a que pugui utilitzar per sí mateix o a través de tercers, en el territori de tot el món i per un període indefinit, 

tots o part dels continguts enregistrats o captats durant l’Activitat en els que aparegui la imatge, nom i/o veu 

del Menor, ja sigui de forma individual o col·lectiva, per a per a finalitats publicitàries, promocionals i 

divulgatives del FCB i la CMP i, en particular, de l’Activitat.  

 

4.- A mode il·lustratiu, no limitatiu, autoritzo a FCB i CMP per a que pugui divulgar i comunicar públicament 

les imatges obtingudes durant l’Activitat en les que pugui aparèixer el Menor a través de qualsevol suport, 

sigui en suports físics i/o digitals, així com al seu ús, reproducció, divulgació i comunicació pública i, en 

general, per a qualsevol activitat a través de qualsevol mitjà o canal (offline i online, incloent, entre d’altres 

pàgina web, xarxes socials etc.), així siguin propis o de tercers.  

 

5.- Accepto que la present autorització té caràcter gratuït, per la qual cosa em comprometo a no reclamar 

cap compensació, pagament, cànon i/o indemnització en el futur.  

 

6.- Que reconec i accepto que, en el cas que qualsevol tercer, al que FCB o la CMP hagi lliurat el continguts 

aquí referits, en els que aparegui la imatge del Menor, per a la seva divulgació i/o comunicació pública, 

infringeixi els termes de la present autorització, respondrà de tot tipus d’ indemnitzacions, sancions i 

despeses derivades de les possibles reclamacions que pugui efectuar el signant per negligència i/o mal ús, 

que pugui atemptar contra la integritat, dignitat, honor i imatge del Menor. Per tant, eximeixo de qualsevol 



responsabilitat al FCB i la CMP a tots els efectes por qualsevol tipus d’ us que pugui efectuar un tercer aliè al 

FCB o la CMP, contrari o diferent als termes exposats en el present document. 

 

7.- Que reconec i accepto que els suports, arxius, continguts i actius publicitaris i promocionals aquí referits 

en els que pugui aparèixer la imatge del Menor són i seran propietat del FCB. 
 
8.- Que autoritzo la incorporació de les dades comunicades anteriorment a un fitxer automatitzat del que 

serà responsable el FCB amb domicili a Av. Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, tenint les esmentades 

dades el caràcter de confidencials i, per tant, seran utilitzades i tractades a l’empara de la Llei Orgànica 

15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i normativa de desenvolupament. 

Així mateix, manifesto haver estat informat dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició del 

tractament de les dades del Menor per part de FCB enviat un correu electrònic a lopd@fcbarcelona.cat.  

 

Tot això amb l’única excepció d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar contra el dret de 

l’honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/82, del 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l’Honor, la 

Intimitat Personal i familiar i a la Pròpia Imatge.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, signo lliure, conscient i voluntàriament el present document de cessió de 

drets d’ imatge del Menor, als efectes oportuns, a tots els efectes i sense reserves. 

 
 
A ................., a_________de__________________de 2019 

 

SIGNAT 
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