
   FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA 
 

D'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades 
personals i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer de què és titular FUNDACIÓ 
FUTBOL BADALONA., i el qual es troba degudament inscrit en el registre d'activitats de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió esportiva, comercial, administrativa, comptable i fiscal. Legitimació: 
Consentiment de l'interessat, interès legítim del responsable. Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets 
que pot exercir al mail de FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA lopd@ffbadalona.cat  

 

NORMES GENERALS FUTBOL BASE 

TEMPORADA 2021/2022 

EQUIP i LLETRA: ____________________________________________________________________________________ 

Nom i Cognoms del  Jugador: _________________________________________________________________________     

PARE / MARE / TUTOR del Jugador: ____________________________________________________________________ 

 

La present normativa és de caràcter obligatòria per a tots els jugadors de la Fundació Futbol Badalona, així 
com per a mares/pares/tutors legals. 

1ª Els jugadors aniran proveïts del material necessari de higiene personal propi als partits i entrenaments. És 
obligatori dutxar-se després de cada entrenament i partit, excepte en aquells casos que el responsable 
esportiu observi causes que recomanin no fer-ho. En el cas d´Escoleta i Pre-benjamins seran els familiars qui 
decidiran si es dutxen. 

2ª La revisió mèdica és obligatòria, a càrrec de cada jugador, i es farà a l´entitat mèdica adscrita a la Fundació. 

3ª En el supòsit que un jugador es doni d´alta durant el transcurs de la temporada es cobrarà la part 
proporcional als mesos que restin de la mateixa. 

4ª En el supòsit que un jugador sigui becat per la Fundació Futbol Badalona, serà obligatori firmar el 
“Compromís Federat” de la Federació Catalana de Futbol. En cas de baixa voluntària d´un jugador becat durant 
la temporada o al finalitzar la mateixa, haurà de retornar l´import total de la beca sol·licitada. 

5ª En el cas d´impagament d´alguna de les quotes de la Fundació Futbol Badalona, haurà de ser abonada en 
un màxim de 15 dies des de la incidència. En cas contrari, es procedirà a la retirada de la fitxa del jugador. El 
cost ocasionat per la devolució dels rebuts seran a càrrec del deutor. 

6ª A la Fundació Futbol Badalona fomentem la pràctica de l´esport des del respecte a les regles del joc, la ètica, 
el joc net, la lleialtat, el respecte a l´adversari i la responsabilitat. No creiem ni tolerem els insults, les faltes de 
respecte ni la transgressió del reglament. Qualsevol conducta aliena a l’entitat i en contra dels nostres valors 
fonamentals, serà reprovada i sancionada. En el cas que alguna d´aquestes actituds derivi en sanció econòmica 
imposada per la Federació Catalana de Futbol serà assumida pel jugador i/o mare/pare/tutor legal. 

 

Badalona, a  ______ de  _______________________________ de  _______________. 

 

Confirmo que he llegit, entès i accepto el contingut del present document. 

 

 

Signat: .......................................... 


