LA COLLA CASTELLERA CASTELLAR DEL VALLÈS, amb domicili a Castellar del Vallès ‐ 8021, Plaça
del Mirador, s/n, amb CIF B66055088 i correu electrònic de contacte junta@capgirats.cat (en
endavant, la COLLA), té, segons recullen els seus Estatuts, la finalitat principal de fer difusió del
fet casteller mitjançant, entre altres, l’aixecament de castells, i està associada a la Coordinadora
de Colles Castelleres de Catalunya (en endavant, CCCC) que és l’entitat que vetlla pels interessos
comuns de les Colles castelleres, creada per a fomentar el món casteller i, sobretot, per a fer
que els riscos inherents a l’activitat que duen a terme les Colles quedin garantides sota la
cobertura de pòlisses d’assegurances adequades.
LA COLLA CASTELLERA CASTELLAR DEL VALLÈS ha proporcionat al/a la sotasignat/da
CASTELLER/A les dades del/de la qual aquest/a completa a sota, tota la informació necessària
per a la correcta execució i participació a la COLLA després del qual:
En/Na ........................................................................................................................................
DNI: …………………………………. (adjuntar fotocòpia)
Adreça postal:
Telèfon:
Correu electrònic:
presta el seu CONSENTIMENT INFORMAT DE CASTELLER/A mitjançant el qual EXPRESSAMENT
DECLARA i GARANTEIX que:
1.

Participa de manera voluntària, lliure i consentida a la COLLA.

2.
Ha rebut de la COLLA informació relativa als seus Estatuts així com informació completa
sobre l’entitat, l’abast de les seves activitats i els riscos associats a la pràctica dels castells, així
com formació sobre les mesures de prevenció i protecció a adoptar per a la pràctica segura
d’aquesta activitat, totes les quals es compromet a complir, seguint sempre les indicacions i
instruccions que en cada moment rebi del Cap de COLLA, eximint a la COLLA de qualsevol
responsabilitat que pugui derivar del desenvolupament de la referida activitat.
3.
Coneix la condició de membre de la CCCC de la COLLA i el fet que és la CCCC qui, entre
altres, contracta l’assegurança que protegeix les actuacions castelleres, busca patrocinadors per
a aquetes actuacions i, també, qui negocia de forma col•lectiva la difusió televisiva i per internet
de les actuacions que en cada moment i segons els acords que s’adoptin en el sí de la CCCC siguin
considerades de gestió col•lectiva (e.g. les que entrin en el calendari tradicional de diades
obertes al públic general).
4.
Coneix que, cada cop que participa en l’aixecament d’un castell, participa en una OBRA
COL•LECTIVA i una ACTUACIÓ titularitat de la COLLA que, alhora, pot ser i/o serà captada i
retransmesa i difosa per diferents mitjans, sempre dins de les finalitats pròpies de la COLLA i de
la seva tasca de divulgació del fet casteller i que accepta que cada cop que participi d’aquesta
activitat col•lectiva, i pel mer fet de participar‐hi, està acceptant que la seva imatge
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personal i la seva actuació s’integrin en l’obra i actuació col•lectiva de la COLLA i siguin
explotades dins de les finalitats esmentades i, a aquests efectes, confirma que la seva
participació comporta simultàniament:
a.
La cessió gratuïta, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, d’àmbit mundial i per
a tota la seva durada legal fins a l’entrada en domini públic, dels drets de propietat intel•lectual
que estiguin associats a la seva actuació; aquesta cessió autoritza la fixació de la seva actuació
en tota mena de suports (gràfics, audiovisuals, sonors, etc.) i llur posterior reproducció,
distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició del públic en totes les
modalitats els mitjans d’explotació coneguts en cada moment.
b.
En els mateixos termes i amb idèntic abast, la cessió dels drets sobre la seva imatge
(nom, cognoms, aparença física, veu, etcètera).
c.
L’acceptació que la cessió d’aquests drets es faci en els termes econòmics que en cada
moment convinguin a la COLLA i la CCCC, a fi i efecte de sostenir econòmicament la COLLA,
garantint els recursos necessaris per a la millor i més segura pràctica i difusió del fet casteller,
sempre dins de l’àmbit de les finalitats pròpies de la COLLA i la CCCC.
5.
Que accepta que les dades personals incloses en aquest document, així com totes
aquelles que en qualsevol moment comuniqui a la COLLA, s’incorporin a un fitxer titularitat de
la COLLA amb la finalitat de gestionar, de la forma més amplia possible, tota la seva relació amb
i la seva participació a la COLLA i les seves activitats; i que autoritza que aquestes dades que la
COLLA recull siguin transmeses a la CCCC i de la COLLA i/o la CCCC també a aquelles entitats (e.g.
Asseguradores, Correduries d’Assegurances, Centres mèdics i similars) que necessitin conèixer‐
les a fi i efecte de prestar els seus serveis, donar les cobertures necessàries i/o dur a terme els
acords establerts amb la COLLA i/o la CCCC sempre dins el marc de les seves respectives
competències. Que, igualment sap que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel•lació i oposició, adreçant comunicació escrita a la COLLA, especificant el dret que pretén
exercir, a les adreces que encapçalen aquest document.

Castellar del Valles, a .......... de ............................. de 2018

Signatura del / de la CASTELLER/A
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En cas de menors: el seu pare, mare o tutor legal (encerclar la menció procedent), degudament
identificat a sota, CONFIRMA en tots els extrems, aquest consentiment informat respecte de la
participació del menor a la COLLA:

En/Na ........................................................................................................................................
DNI: …………………………………. (adjuntar fotocòpia)
Adreça postal:
Telèfon:
Correu electrònic:

Signatura del / de la pare / mare / tutor del / de la CASTELLER/A
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