RECONEIXEMENT DE DEUTE A LES COMPETICIONS FUNDACIÓ VALLDOR 7
En .................................................................................................., actuant com a delegat d’equip LOS ROOPERS i en nom i
representació dels seus components detallats a continuació, major d’edat, amb domicili a efectes de notificació a carrer/via
............................................................................................, població ................................................................ amb codi postal
................. i proveït/a de DNI número ...........................................
Membres de l’equip:

NOMBRE
Luis Ruiz
Ruben Lopez
Rafael Lozano
Jordi Muñoz
Ruben Ortiz
Salvador Acien
Francisco javier Jara

DOCUMENTO
43540035T
53087295Y
46712098H
40995267K
53062166Q
53329290h
40989186N

Que en virtut de l'acord existent amb les dues parts, entre l'equip i "Fundació Valldor7", el primer deu al segon la quantitat de 1557
euros en concepte de quota de l'equip per a la celebració de la lliga esportiva 2018/2019, obligant-se a abonar aquest deute en les
següents quantitats i dates establertes:
1a quota 747 € abans del 25/10/2018
2a quota 405 € abans del 15/11/2018
3a quota 405 € abans del 15/02/2019

* Tarifa en base a les 9 fitxes inscrites (9 fitxes mínimes per a futbol sala i 11 per a futbol 7). En cas d’inscriure a algun jugador més, la quota s’incrementarà en 23€ per
jugador.

Que en cas d'incompliment de les condicions expressades en l'apartat anterior "Fundació Valldor7", es reserva el dret a acudir a la
via judicial exercitant l'oportú procediment de Judici Executiu contra tots els components de l'equip de forma solidària de tots els
seus membres, renunciant cadascun d'ells expressament als beneficis legals d'ordre, divisió i excussió, per exigir el compliment del
pagament en el termini contingut en el present document.
Per a totes les qüestions que puguin derivar del present contracte les parts es sometent expressament a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals de Cerdanyola del Vallès amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.
I en prova de conformitat ho aproven i signen, per duplicat exemplar, en el lloc i data ut supra assenyalat.
A Cerdanyola del Vallés, a ........ de ................................ de ................

Jose M. Luna Ibáñez
Fundació Valldor7

Sr. ____________________________
Equip __________________________

CONDICIONS PARTICULARS EQUIPS, JUGADORS I AUXILIARS A FUNDACIÓ VALLDOR 7
D'una part, en Jose Manuel Lluna Ibáñez, major d'edat, amb DNI 46622498A, que actua en qualitat de President del Patronat de la "Fundació Valldor7", domiciliada a Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona, Poliesportiu 1er Pis i amb CIF G66170325.
D'altra banda, el aquí signant i acceptant aquestes condicions legals i particulars.
MANIFESTEN:
PRIMERA.- Que "Fundació Valldor7" concessionari de les instal·lacions esportives on es disputen les lligues i tornejos amb el nom comercial “Valldor7” a nivell local, nacional e internacional.
SEGONA.- Que "Fundació Valldor7" te per objecte la organització i coordinació d’activitats esportives, campionats i tornejos relacionats amb el futbol en totes les seves modalitats.
1. DE LA PARTICIPACIÓ I CONDUCTA
PRIMERA.- Tots els participants i membres de l'equip es comprometen expressament a tenir unes normes adequades de conducta influenciades en tot moment, pel bon comportament i basada
en el respecte als altres membre de l'equip, participants, auxiliars, àrbitres, directius, empleats, etc. de "Fundació Valldor7".
SEGONA.- Tots els participants es comprometen expressament al compliment dels horaris establerts per l'organització de "Fundació Valldor 7". Les variacions hauran de ser modificades o
notificades amb 24 hores d'antelació per part del client. "Fundació Valldor7" podrà modificar canvis el mateix dia del partit per motius d'urgència o gravetat.
TERCERA.- Queden expressament prohibides totes aquelles conductes contra al respecte, honor i intimitat de les persones participants en el torneig, tant de la resta dels equips com dels
membres de "Fundació Valldor7".
QUARTA.- Els membres de l'equip es comprometen expressament a l'ús adequat de les instal·lacions, tant al terreny de joc com dels vestidors, passadissos i infraestructures de la mateixa
instal·lació, comprometent l'abonament dels desperfectes que es produeixin. Aquesta acció podria arribar a comportar l’expulsió dels jugadors/es o del equip que produeixi els danys.
CINQUENA.- Tots els membres de l'equip es comprometen a acceptar en tot moment les indicacions i instruccions que per al bon funcionament del campionat o lliga que s'organitzi siguin
necessàries.
SISENA.- No s'ajornaran partits de la competició per pluja o altres estats meteorològics, llevat que la direcció de "Fundació Valldor7" ho decideixi. No obstant això, "Fundació Valldor7" sempre
vetllarà per la salut i seguretat dels seus equips i participants.
2. L'ABONAMENT DEL CAMPIONAT, FITXES I ASISTÈNCIA MÈDICA
PRIMERA.- Tots els participants i membres de l'equip es comprometen al pagament de les quotes establertes per "Fundació Valldor7" com a requisit necessari per a la participació en el torneig
de l'equip i dels seus integrants. De no respectar l'abonament de les quantitats establertes per "Fundació Valldor7" aquesta, podrà interposar demandes contra l'equip i integrants del mateix.
En aquest sentit, el delegat i tots els integrants de l'equip responen solidàriament renunciant al benefici d'exclusió per cas que resti alguna quantitat deu tant de l'import de la quota global de
l'equip com de les possibles fitxes individuals del jugador.
SEGONA.- La fitxa de jugador és obligatòria per a cada jugador de l'equip participant. Tots els membres de l'equip hauran de tenir fitxa abonada, actualitzada, emplenada degudament i
registrada en els suports informàtics de "Fundació Valldor7" mitjançant la pujada electrònica del DNI (ambdues cares) en format jpg al nostre lloc web www.fundaciovalldor7.com. El nombre
mínim de fitxes per a futbol sala és de 9 fitxes, 11 fitxes per futbol 7. L'assistència mèdica té una vigència d'una temporada i consisteix en la cobertura de primera assistència en la qual no
s'inclourà cap tractament, rehabilitació o altres aspectes mèdics posterior a la lesió. El cost de qualsevol fitxa que excedeixi d’aquest mínim tindrà un cost de 23€/fitxa.
TERCERA.- Un jugador no inscrit a la plantilla de l'equip, té la possibilitat de realitzar una fitxa diària consistent en l'abonament de 5€ en concepte de participació puntual en un partit de les
nostres competicions. Per a això haurà també lliurar el DNI al personal de la instal·lació de joc (delegat i/o recepcionista). Aquesta opció només és vàlida per a un màxim de 2 jugadors per
equip/partit, tot i que la organització es reserva el dret a augmentar aquest màxim en casos concrets. Aquesta fitxa diària si inclou assistència mèdica per part de “Fundació Valldor7”.
QUARTA.- Assistència
Tot i las mesures de seguretat preses por la FUNDACIÓ VALLDOR 7, tots els participants i membres de l’equip coneixen i assumeixen tots i cadascun dels riscos que comporta la pràctica de
l’esport, en especial el futbol en totes les seves modalitats
Tanmateix reconeixen i assumeixen l’abast, naturalesa i extensió dels inevitables riscos que comporta la pràctica de del futbol en totes les seves modalitats, així com que la seva pràctica els hi
pot generar tot tipus de danys i lesions lleus i/o greus, inclús la mort.
La cobertura mèdica té una vigència d'una temporada (24/9/2018 al 31/7/2019) i consisteix en una de primera assistència en la qual no s'inclourà cap tractament, rehabilitació o altres aspectes
mèdics posteriors a la lesió.
Per poder gaudir de la cobertura mèdica cal complir els següents requisits:
a) L’equip haurà d’estar al corrent de pagament, i cada jugador ha de tenir la seva declaració de condició física així com la fitxa actualitzada, emplenada degudament i registrada en els suports
informàtics de "Fundació Valldor7" mitjançant la pujada electrònica del DNI (ambdues cares) en format .jpg al nostre lloc web www.fundaciovalldor7.com.
b) Abonar a "Fundació Valldor7" la totalitat de la quota d'inscripció de tot l'equip, així com del pagament de les fitxes de jugadors.
Si es pateix una lesió durant el transcurs d’un partit així com al exercici vinculat al mateix a les nostres competicions i voleu ser atesos mitjançant la cobertura mèdica contractada el primer que
cal fer es notificar in situ aquesta lesió al delegat de camp/responsable de la instal·lació, aquest us ha de facilitar un comprovant d’accidents, amb aquest document us podreu dirigir a la clínica
concertada.
Es primordial que sortiu de la instal·lació amb aquest comprovant d’accidents si voleu ser atesos al nostre hospital concertat, així com que us dirigiu a l’esmentat hospital abans de les 3 hores
posteriors a la finalització del partit on s’ha produït la lesió.
També cal tenir en compte que la cobertura mèdica tan sols serà vàlida en cas de dirigir-se a l’hospital concertat. Es cas de dirigir-vos a un altre centre, automàticament quedareu exclosos de
poder rebre aquest servei.
CINQUENA.- "Fundació Valldor7" no abonarà cap import en els següents casos:
a) La renúncia expressa de l'equip participant.
b) L'expulsió de l'equip o integrants per alguns dels motius de la apartat PARTICIPACIÓ i CONDUCTA.

3. PROTECCIÓ DE DADES I NOTIFICACIONS
En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 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 de aquestes dades, se l'informa del següent: Les dades que ens comuniqui a través d'aquesta pàgina web seran objecte de
tractament. El responsable del tractament de les seves dades és FUNDACIÓ VALLDOR 7, amb CIF G66170325, amb domicili a UAB SAF edifici SF1, Poliesportiu pis 1r, Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) 08193. La seva adreça de correu electrònic per a qualsevol tema relatiu al tractament de dades de caràcter personal és info@fundaciovalldor7.com És
possible posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades del responsable del tractament a través de la següent adreça de correu electrònic info@fundaciovalldor7.com.
La finalitat del tractament és la gestió de la relació comercial amb vostè i l'enviament d'informació relativa a esdeveniments. Les dades podran ser comunicades a les empreses de
missatgeria o logística encarregades del transport i lliurament dels productes. Igualment les dades podran ser comunicades, si s'escau, a l'entitat prestadora dels serveis del
pagament dins el marc de la gestió del pagament. El tractament inclou la conservació de les dades, la comunicació als departaments apropiats de cada empresa i fins i tot la
comunicació de les dades entre les diferents empreses del grup. Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat per vostè, l'interès legítim del
responsable i l'execució d'una relació contractual. Cal que vostè proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el
responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis. Les seves dades personals seran eliminades transcorregut el termini legalment establert per al compliment de
les obligacions legals del responsable, més un període addicional de quatre anys, sempre que vostè no hagi autoritzat expressament la continuació del seu ús. Vostè té la
possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o
exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada. En cas de conflicte, vostè pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol
altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions. Vostè pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels
tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada. Les seves dades no seran usats per decisions individuals automatitzades.
□ Consento al tractament de les meves dades per a la prestació dels serveis encomanats.
□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions comercials i informació relativa a esdeveniments relacionats amb els serveis encomanats.
□ Consento al tractament de les meves dades per a l'enviament de comunicacions per "WhatsApp" relatives als serveis encomanats.
Per a la decisió de qualsevol requisit litigiosa derivada d'aquest contracte les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallès.
I com a prova de conformitat accepto aquestes condicions legals de "Fundació Valldor7".
Jose M. Luna Ibáñez

Sr.____________________________

Fundació Valldor7

Equip _________________________

