DESCRIPCIÓ
Torneig de waterpolo realitzat fora del lloc convencional. Tot i ser un campionat en
el que hi ha premis per els guanyadors, es pretén que sigui una activitat recreativa
on tots els participants podran gaudir de la platja com espai de joc.
NORMATIVA I REGLEMENT GENERAL
-

Els equips poden estar formats per jugadors/es de diferents clubs però
sempre hauran de tenir llicencia federativa en vigor per la FCN, RFEN o
federacions afiliades a la FINA.

-

Hauran de tramitar la inscripció a la pagina Web de Remullat (remullat.com)
i abonar la quantitat de 150€ al Nº de compte:
ES62 2100 0415 0602 0043 9587 i enviar per correu electrònic la fitxa
d’inscripció i el comprovant de pagament abans del dia 31 de maig.

-

Els partits tindran 2 parts de 10’.

-

Se disposarà de 2’ entre parts i la zona d’escalfament serà al costat del
camp.

-

Es seguirà el reglament internacional de beach polo.

-

L’àrbitre serà oficial del Col·legi Català d’Àrbitres.

SISTEMA DE COMPETICIÓ
-

Lligueta de grups i encreuament.

PREMIS:
- Trofeig als 3 primers classificats.
- Trofeig al millor jugador categoria masculí i femení.
- Trofeig al millor gol.
IMATGES DE L’ACTIVITAT

INFORMACIÓ IMPORTANT
IMPLICACIÓ DRET IMATGE
REMULLA’AT disposa de material divulgatiu (espai web a Internet, xarxes socials,
publicacions,…) on fa difusió de les seves activitats i serveis. En aquest material es
poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, participants de les
activitats que organitza REMULLA’T.
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució
espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, REMULLA’T, informa que la
participació en el torneig implica l’acceptació legal per poder publicar fotografies i
vídeos on apareguin els participants en presentacions digitals, revistes o publicacions
de difusió pública.
PROTECCIÓ DE DADES
A més a més, REMULLA’T es compromet a la Protecció de Dades de tots els
participants.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem què les seves dades seran incorporades a un fitxer
responsabilitat del REMULLA’T i només per a finalitats vinculades directament o
indirectament amb l'expedient, tràmit o gestió al qual es refereix aquest formulari.
Per a exercir el seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades
personals podrà dirigir-se a REMULLA’T.

Jo, ______________________ amb DNI __________ em faig responsable
del equip ____________, i responc per tots els components i autoritzo a
REMULLA’T per la utilització de les imatges en espai web a Internet, xarxes
socials, publicacions, …

Signatura:

FULL D’INSCRIPCIÓ
Dades de la persona de contacte

Nom i cognoms:
DNI:
Telèfon:
Correu electrònic:
Dades de l’equip
Nom:
Una cançó de l’equip:
NOM I COGNOMS
12345678910-

DNI

EMAIL

Nª LLICENCIA

