Federació Catalana de Tir amb Arc
Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65 - info@fcta.cat

CIRCULAR FCTA 1868

27-12-2018

TECNIFICACIÓ ARQUERS BASE (PTB)
CONCENTRACIONS – GENER 2019
CLUB TIR AMB ARC L’ARBOÇ
CLUB TIR AMB ARC URGELL

Dins l’estructura formativa i seguint el Programa de Tecnificació i Perfeccionament, la Federació
Catalana de Tir amb Arc convoca a las Jornadas de Tecnificació oberta gener 2019 per a:
Arc Recorbat.
Per esportistes d’una edat mínima d’11 anys i màxima de 19 anys, pertanyents a la FCTA
La participació en aquestes concentracions estarà sempre subjecta i serà considerada a l’efecte
del Règim de Pertinença i Normes Internes del Pla de Tecnificació Esportiva de la Federació.

LLOC I DATAS DE CELEBRACIÓ
La jornada de tecnificació del 5 de gener, se celebrarà a les instal·lacions:

CLUB TIR AMB ARC L’ARBOÇ
Carrer del Nord, 17, (43720 L’Arboç) Tarragona
N 41º16’08.7 E 1º36’02.1
Dissabte 5 de gener de 2019: De 09:30 h. a 14:30 h.
La jornada de tecnificació del 19 de gener, se celebrarà a les instal·lacions:

CLUB TIR AMB ARC URGELL
Carrer de Ramón i Cajal, 8, (25300 Tàrrega) Lleida
N 41º38’53.6” E 1º08’37.4”
Dissabte 19 de gener de 2019: De 09:30 h. a 14:30 h.

CONTINGUT DE LA JORNADA
Els participants hauran d’acudir amb indumentària esportiva.
El contingut de la jornada inclou aspectes organitzatius, tècnics, físics, psíquics basats en
conceptes teòrics i pràctics que comunicaran detalladament als assistents.

TÈCNICS i PERSONAL DE SUPORT
Els tècnics de la FCTA compten amb acreditada titulació esportiva i/o
professional per al desenvolupament de l’activitat.
Aquest equip serà completat amb personal tècnic i de suport en funció de les necessitats de la
jornada sota el criteri de l’equip de direcció del Pla.
Equip PTB
Entrenador: Antonio Vázquez Mejido
Coordinador d’Organització: Francisco José Gómez

INFORMACIÓ DOCUMENTS ADJUNTS
Autorització menors

INSCRIPCIÓ: REQUISITS D’ADMISSIÓ
Podran ser admesos a la present Jornada de Tecnificació esportistes i tècnics, pertanyents a
clubs de la FCTA, amb llicència única d’esportista de la FCTA, llicència de tècnic de la FCTA o
Tècnic RFETA sol·licitada a través de la FCTA, en tots dos casos en vigor.
INSCRIPCIÓ:
Cal fer la inscripció, solament els nous, a través del següent formulari abans del dijous dia 3 de
gener i 17 de gener:
FORMULARI INSCRIPCIÓ: https://goo.gl/forms/pGXxEchrNRG6ydCq1

Francisco J. Gómez
Coordinador del Pla Tecnificació de Base
Federació Catalana de Tir amb Arc

CONCENTRACIONS PTB
AUTORITZACIÓ PER MENORS D'EDAT
ESPORTISTA
NOM

Data naixement

COGNOMS
DNI

SEXE (H/D)

PARE, MARE O TUTOR LEGAL
NOM
COGNOMS
NOM
COGNOMS
DNI
TELÈFON 1

TELÈFON 2

COM PARE / MARE O TUTOR LEGAL.
A) AUTORITZO la publicació de fotografies a la pàgina web de la FCTA i en altres
publicacions de la mateixa, així com medis de comunicació i cedeixo a la FCTA els drets d’imatge
que es derivin de la participació del menor en la concentració PTB.
B) CONEC I ACCEPTO les normes que regeixen el funcionament PTB.
C) AUTORITZO al meu fill/a a participar en les activitats del PTB incloent
els desplaçaments en vehicles privats.
D) EXIMEIXO de qualsevol responsabilitat al responsable del PTB i a la FCTA
dels problemes derivats de l’incompliment de les instruccions donades al meu fill/a.
De qualsevol dany o perjudici que pugui patir en el desenvolupament de
les activitats i desplaçaments, sense o amb vehicle privat.
ALTRES DADES D'INTERÈS DEL MEU FILL/A:

I PER QUE CONSTI ALS EFECTES OPORTUNS, SIGNO LA PRESENT
A,

DE

DE

SIGNATURA DEL PARE I MARE O TUTOR LEGAL

ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI DEL PARE I MARE O TUTOR LEGAL
Totes les dades de caràcter personal facilitades per vostè a través del present formulari de recollida de dades són
incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que és responsable la FCTA, i que està
degudament inscrit al Registre de Protecció de Dades. La FCTA tracta les dades personals facilitades per vostè de forma
confidencial i amb la finalitat de permetre gestionar, tramitar i administrar la participació del seu fill/a la Concentració
PTB
En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info@fcta.cat, indicant expressament el concret dret que vol exercitar.

