ESOLA MUNICIPAL

PRe

DE TIR AMB ARC
DE FORMENTERA

Objectius principals
Escola Municipal de Tir amb Arc
• Fomentar el tir amb arc a través de l’escola municipal del Consell
Insular de Formentera.
• Oferir un programa de sessions que seran diferents al llarg de l’any, per
donar a conèixer les diferents etapes d’una preparació esportiva en les
diferents edats escolars.
• Articular les activitats esportives de forma eminentment pràctica i
implicativa, organitzant competicions tant internes com externes que
afavoreixin l’adequada canalització d’habilitats i destreses que
complementin un model d’educació integral.
• Ensenyarem d’una manera didàctica les qualitats físiques i
coordinatives que són bàsiques per al desenvolupament del tir amb arc
base i com cal treballar-les en funció de l’edat que haguem de realitzar.
• Inculcarem els bons costums esportius com són l’escalfament, els
estiraments o la higiene després de l’exercici.
• Desenvolupar la pràctica de l’esport com a recreació, divertiment i
complement fonamental de la formació integral de tots els esportistes i
les diferents escoles de tir amb arc de les Illes Balears en mode de
competició.
• Oferir al nostre alumnat programes d’activitats físiques i esportives
(participatives o competitives) adequades a la seva edat i necessitats, i
d’acord amb el desenvolupament del currículum de tir amb arc.
• Ser un element coadjuvant per a la integració dels col·lectius
desfavorits, com ara immigrants, deprimits socioeconòmics, persones
amb discapacitat, etc.
• Fer de la pràctica esportiva un instrument per a l’adquisició de valors
com ara la solidaritat, la col·laboració, el diàleg, la tolerància, la no
discriminació, la igualtat entre sexes, l’esportivitat i el joc net.
• Afavorir la utilització de les instal·lacions esportives municipals.
• Tractarem d’inculcar al nen esportista, el doble vessant de tota activitat
esportiva que és l’esperit competitiu i / o de superació sense es
menystingui el respecte pel rival i el company i que tot serveixi per a una
millora tant social i humana de forma individual alhora que col·lectiva de
tot el qui practiqui l’esport.

Planificació de la temporada


Entrenador i coordinadors

Júlia Piquer: Entrenadora Nacional de Tir amb Arc
Carlos Morillo: Entrenador Nacional i responsable de la
formació d'entrenadors en la Federació Nacional de Tir amb Arc.


Distribució personalitzada de grups.
Per categories i nivells des d’iniciació fins a juvenil.
Possibilitat de diferents horaris i grups en Mini Arc.



Horaris.
De 16.00 h a 17.00h Mini Arc.

De 17.00h a 18.30h Programa Majors i adults


Metodologies.
Per trimestres i objectius del mateix equip tècnic.



Quotes per als dos tipus de modalitats.
1 dia/20€
2 dia/30€

Els modes de pagament són total, mensual i trimestral. El pagament
de les quotes serà per mesos naturals. A mes es considerarà el
descompte addicional pertinent a les escoles del Consell Insular de
Formentera.

Documentació, autoritzacions i protecció de Dades
L’alumne/esportista haurà d’aportar obligatòriament a principi de la
temporada la documentació següent:
DNI I LES AUTORIZATCIONS AUDIOVISUALS,
FOTOGRÀFICQUES, DE TRANSPORT I REPORTATGES
SIGNADES
**NO SERÀ NECESSARI EL CERTIFICAT DE VIATGE

Normativa
Normes d’inscripció bàsiques de l’Escola Municipal de Tir amb
Arc de Formentera
1.Les activitats s’ofereixen per a nens, nenes i joves amb edats entre 3 i 17 anys,
matriculats en centres escolars de Formentera.
2.Les activitats tenen una durada compresa entre setembre de 2017 i maig/juny
de 2018. Algunes activitats esportives i esdeveniments poden excepcionalment i
de forma puntual iniciar-se al setembre i/o finalitzar al juny/juliol.
3.La inscripció es realitzarà, amb caràcter en general, a través del Poliesportiu
Antoni Blanc i es pot obtenir informació a l'OAC..
4.Els nens, nenes i joves que vulguin participar en l’escola esportiva municipal
hauran d’inscriure’s emplenant la fitxa d’inscripció i presentar la
documentació exigida en cada cas. Els pares/tutors seran els responsables de la
tramitació de la inscripció i hauran de signar la fitxa i autoritzacions que els
siguin requerits. Si no n’hi podran negar-se i adoptar els comportaments exigits
per la direcció tècnica d’escola esportiva o entitats col·laboradores.
5.El procediment d’inscripció per a les quotes es realitzarà mitjançant full
d’inscripció i domiciliació bancària de la quota (amb possibilitat de pagament
amb targeta de crèdit/dèbit al poliesportiu Antoni Blanc de Sant Francesc
Xavier). S’omplirà el full d’inscripció per esport i es retornarà al monitor
corresponent (o, si no a l’oficina de l’escola esportiva municipal al poliesportiu
Antoni Blanc) correctament emplenada i signada. Posteriorment el Consell
procedirà al registre del participant i al cobrament de la quota.

6.No es retornarà la quota d’inscripció per motiu de lesió, contraindicació
mèdica, abandó voluntari, conflicte d’activitats, desinterès o qualsevol altra
circumstància personal dels participants excepte aquells casos degudament
justificats per pagament doble i segons les circumstàncies esdevingudes.
7.Pel que fa a les normes d’inscripció i participació, s’estarà al que disposa la
direcció tècnica de l’escola municipal i per les entitats col·laboradores, en cada
cas. Aquestes entitats es reserven el dret de poder realitzar totes les actuacions,
modificacions o adaptacions que siguin necessàries per garantir el bon
desenvolupament i funcionament de les activitats previstes per l’escola
municipal en general, així com per garantir la seguretat i cura dels / les menors,
i l’atenció als centres escolars i a les famílies.
8.La inscripció a l’escola municipal suposa l’acceptació de les presents normes,
així com les normes que puguin ser establertes posteriorment per la direcció
tècnica de l’escola esportiva, o si s’escau, per les entitats col·laboradores,
d’acord al que conté el punt anterior. També quants preceptes i directrius
siguin d’aplicació d’acord amb la normativa en matèria de taxes i preus
públics, jocs escolars, així com del règim local i la resta de normativa
d’aplicació en l’ordenament jurídic espanyol.

Normes dels esportistes i alumnes de l’EMTIF
1a. És obligatori l’ús de la roba oficial de l’EMTIF en totes les competicions
escolars en què es participi. S’entén per roba oficial tant l’equipament de competició
(camiseta i pantalons), com les camisetes d’escalfament, polo, dessuadora i xandall
oficial (si n’hi ha). També serà obligatori portar la roba que determini l’EMTIF en
els viatges que es realitzin en grup.
2a. És obligatori l’ús de la roba oficial de l’EMTIF en qualsevol acte oficial
(presentació de campionats).
3a. Els esportistes/alumnes tenen l’obligació d’assistir als actes que l’EMTIF realitzi
amb els seus patrocinadors, tant públics com privats.
4a. Els logos en competició es col·locaran deixant a la vista, per poder ser llegits, el
nom de l’EMTIF i els logos dels patrocinadors (si n’hi ha).
5a. Les competicions en què l’EMTIF cobrirà les despeses de desplaçaments seran
campionats d’Espanya individuals i campionats autonòmics exclusivament de la
seva categoria.
6a. Els esportistes que hagin de presentar despeses derivades de competicions, han
d’emplenar el full/informe que apareix en el projecte lliurat a pares / mares i / o

esportistes. No es cobriran despeses de factures que no tinguin el NIF. Important: el
temps límit per passar despeses de desplaçaments serà de dues setmanes després
d’haver-se celebrada la competició.
7a. Per a les inscripcions pels campionats (provincials, autonòmics i nacionals) la
direcció de l’EMTIF enviarà una circular amb les normes per a realitzar-les en cas
de no tramitar-les el mateix director de l’escola.

Normes de desplaçaments i allotjament
Les normes de desplaçament son les establertes per les subvencions anuals que
publica el Consell Insular de Formentera a esportistes individuals. En cas de viatjar a
nivell de competició i representant al Grup Esportiu Espalmador, seran les
establertes per les subvencions anuals que publica el CIF a clubs.

Condicions Generals





No podran exercir activitats de l’escola sense la documentació
presentada.
Cada pare/mare o tutor podrà descarregar aquest projecte al web:
"www.emaf.cat" que haurà de retornar signat com a consentiment
d’acceptar cadascuna de les condicions generals.
Cada pare / mare o tutor acceptarà signant aquestes normes
generals a més de les establertes en els diferents annexos i
condicions presentades al principi i durant el període de curs o
temporada com el full d’inscripció sigui per tir amb arc d'adults o
mini arc, entre d’altres repartits a les reunions de pares i pares.
L’acceptació es realitzarà retornant l’últim full del projecte per a
pares lo més aviat possible.

AUTORITZACIÓ TRANSPORT I PROTECCIÓ DE DADES:
Jo,.........................................................................................................com
a
..............................................................................
del
menor.................................................................................................. autoritzo
el/els responsable/es de transport de l’EMAF per dur el menor esmentat (a dalt
) als diferents entrenaments i competicions. I de permetre publicar les seves
dades i imatges en els diferents mitjans de comunicació relacionats en l’àmbit
esportiu. A més, quedarem exempts de responsabilitats del menor un cop
hagin conclòs els horaris establerts d’activitats de l’escoles dins i fora de les
instal·lacions.

Signatura pare/mare o tutor

Signatura responsable EMTIF

DNI:

DNI:

Fulla a retornar a l’Àrea d’Esports del Consell Insular de Formentera

Autorització:

WhatsApp i Imatge.
Per a que l'Escola Municipal Esportiva de Formentera no vulnere
els diferents articles de la LOPD:
L'article 4.2 manifesta que "dades de caràcter personal objecte de tractament no s'utilitzaran per a finalitats incompatibles
amb aquelles per a les quals havien estat recollides les dades. Tractament posterior d'aquestes finalitats històriques,
estadístiques o científiques no es considera incompatible.
L'article 6.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personals (LOPD), que
afirma que "el tractament de dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de l'afectat, llevat que
altrament siguin proporcionades pel dret."
Aquests fets ens situaria davant la Comissió de la infracció següent en l'article 44.3. b) de la LOPD com una infracció greu:
"(b) per tractar les dades personals sense obtenir el consentiment de les persones afectades, quan sigui necessari d'acord
amb les disposicions d'aquesta llei i les disposicions de desenvolupament."
L'article 10 de la LOPD, que estableix que "El responsable del fitxer i els implicats en qualsevol fase del tractament de
dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte a ells i el deure de mantenir-los, obligacions que
persistirà fins i tot després de completar la seves Relacions amb el propietari del fitxer o, en el seu cas, amb la persona
responsable d'això."

Jo,.........................................................................................com a …....................
del.......................................................menor..............................................................
.................................................................. autoritzo ser incorporat als grups de
comunicació via telefònica WhatsApp per facilitar la comunicació del menor al meu
càrrec i informar-me de qualsevol notícia de l'escola municipal esportiva amb els
responsables i per la publicació de fotos i vídeos tant als grups de comunicació
esmentats, com a les xarxes i mitjans oficials de comunicació del Consell Insular
de Formentera.

Signatura de conformitat del pare/mare
DNI:

