NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL CF LLORET

1. És obligatori retornar l’equipament de partit per poder
inscriure’s.
2. És obligatòria la uniformitat en els partits i entrenaments amb
la roba oficial del club.
3. Els desplaçaments de competició seran en autocar quan la
distància superi els 40 quilòmetres des de Lloret de Mar.
4. Les places d’autocar són limitades i amb preferència per
jugadors i cos tècnic.
5. No es paga perquè els nens i nenes juguin, es paga per
realitzar una activitat esportiva durant la setmana. Els minuts
del partit són resultat dels mèrits obtinguts durant els
entrenaments.
6. En les etapes de formació (prebenjamí, benjamí, aleví i
infantil), els entrenadors intentaran que tots els jugadors
tinguin una xifra similar de minuts.
7. En cadets i juvenils, categories de competició, el criteri dels
minuts jugats varia en funció de l’obtenció de resultats.
8. Els terminis de pagament són improrrogables, per tal que el
club pugui complir amb les seves obligacions. Tot i això, a totes
les famílies que ho demanin s’acordaran terminis flexibles pels
pagaments.
9. A partir del 30 de novembre, la plaça del jugador es comptarà
com ocupada per la totalitat de la temporada i no es tornarà
cap import.
10.
En cas de voler sol·licitar la baixa, caldrà estar al corrent
dels pagaments de la totalitat de la quota.
11.
En cas de no poder assistir a entrenaments o partits,
preguem que s’avisi als entrenadors o al club amb antelació.
12.
És important, pel bon funcionament dels grups, que les
úniques ordres vinguin de l’entrenador i no dels familiars.
13.
Tots els jugadors són del CF Lloret, per tant, si en algun
partit és necessari que juguin amb un equip que no és el seu,
ho hauran de fer.

14.
Estar preinscrit no garanteix la plaça en el futbol base.
Quinze dies abans de començar la competició, i depenent del
nombre d’equips que es puguin formar amb les preinscripcions
rebudes, es confirmarà la plaça. En cas de quedar fora, es
tornarà l’import abonat.
15.
El club es reserva el dret de donar de baixa o no acceptar
qualsevol jugador per causes de faltes greus reiterades del
mateix jugador o de familiars.
16.
Els grups de whatsapp de cada equip són informatius i la
gestió va a càrrec del club, que decideix quins familiars formen
part d’ell, vetllant sempre perquè tothom pugui rebre la
informació pertinent.
17.
Amb la preinscripció, s’autoritza al club a què el jugador
pugui aparèixer en fotografies o vídeos a les xarxes socials o
altres mitjans de comunicació en què sigui clarament
identificable, sempre que sigui en activitats organitzades o
relacionades amb el club.
18.
La temporada de futbol base va des del mes de setembre
fins al final de la competició de lliga. Després, el club ofereix
més entrenaments gratuïts per preparar el següent curs. En el
cas de l’Escoleta, la temporada va des del mes d’octubre fins a
finals de maig. Després, el club ofereix més entrenaments
gratuïts per preparar el següent curs.
19.
Segons l’establert en l’Art.18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de Maig
(BOE de 14/05/1982) sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge; i en virtut de l‘establert
a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, es sol·licita per escrit el seu
consentiment, amb la fi de poder realitzar al seu fill/a
fotografies, per publicar-les, en les xarxes socials facebook,
instagram, twitter, tauler d’anuncis i/o pàgina web de
l’empresa, on apareixerien els seus fills de forma individual i/o
col·lectiva, en les diferents activitats o esdeveniments
organitzats per CLUB DE FUTBOL LLORET Així, i segons
l’establert a la Llei de Protecció de Dades, les imatges formaran
part d’un fitxer de dades personals (JUGADORS) de
responsabilitat de CLUB DE FUTBOL LLORET, podent vostè,
exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació u
oposició en qualsevol moment a la qual haurà d’adjuntar una
fotocòpia del DNI, dirigint-se per escrit a la següent adreça de

correu: cflloret@cflloret.com. Tenint en compte el dret d'imatge
autoritzat, li demanem la seva conformitat per tal de figurar en
un grup de WhatsApp. En aquest grup únicament hi haurà,
pares o tutors dels nens/es inscrits a l'activitat , equip directiu i
els monitors de CLUB FUTBOL LLORET, amb la finalitat de rebre
informació de les activitats, resum setmanal de les activitats i
recull fotogràfic de l'activitat. Marcar la casella en cas de que
NO autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en
fotografies corresponents a les activitats contractades. En cas
contrari es dona autorització.
20.
Segons l'establert pel nou reglament europeu de (UE)
2016/679 (RGPD), totes les dades facilitades per vostè
mitjançant el formulari seran tractades amb estricta
confidencialitat. En virtut de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i
la Llei 34/2002 (LSSICE), l'informem que totes les dades que
vostè ens facilita en aquest document seran incloses en un
fitxer de dades personals (JUGADORS) de responsabilitat de
CLUB FUTBOL LLORET pel seu tractament amb la finalitat
d’organització i gestió de les activitats i per mantenir-lo
informat de les novetats relacionades amb la companyia. Vostè
podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a la qual haurà d’adjuntar una fotocòpia del DNI,
dirigint-se per correu electrònic a cflloret@cflloret.com

La signatura o la formalització de la preinscripció implica el
coneixement i l’acceptació de totes les normes.

