IMPRIMIR A DOBRE CARA

COMPROMISO DELEGADO/ENTRENADOR /MONITOR
Special Olympics España e Special Olympics Galicia convocan esta actividade de acordo cos fins e obxectivos
establecidos nos seus estatutos. É dicir, proporcionar ás persoas con discapacidade intelectual espazos para o
deporte e o lecer como vía de integración social.
Para acadar este obxectivo, é esencial que os delegados, xunto cos seus adestradores e monitores, sexan
responsables dos atletas da súa delegación / centro, as 24 horas do día, axudando a outros equipos e
delegacións se fose necesario e tratando de que a experiencia deste evento sexa gratificante para todos eles e
desfrutalo ao máximo.
Para garantir o compromiso de todos con este proxecto común, é necesario que todos e todas asumamos o
seguinte
COMPROMISO
1. A participación neste evento implica a aceptación de todos os puntos deste compromiso.
2. Todos os adestradores, delegados e monitores deberán respectar o Código de conduta oficial de Special
Olympics, a normativa que figura na convocatoria, o protocolo de normativa de actividade e todas aquelas
disposicións que se lles comuniquen ao comezo do evento.
3. Adestradores, delegados e monitores priorizarán a saúde e seguridade dos atletas de Special Olympics,
evitando satisfacer os seus intereses por encima destes valores fundamentais.
4. Cada adestrador e delegado debe respectar a letra e o espírito das regras e ser responsable da súa conduta
deportiva en todo momento. Poderán ser sancionados adestradores, delegados e monitores que non se
comporten deste xeito ou ofendan a acción ou a palabra cara a outros atletas, adestradores, delegados,
opoñentes, árbitros e / ou espectadores.
5. Os adestradores e delegados deben coñecer as regras de Special Olympics e da federación nacional e a
normativa aplicable ao seu deporte e prepararán o seu deporte e os seus atletas antes da competición segundo
estas bases.
6. Os adestradores e delegados garantirán que os atletas compitan en eventos dentro do seu deporte que
desafíe o seu potencial e que sexan adecuados ás súas habilidades.
7. Os adestradores e delegados son responsables de garantir que a valoración de destreza aportada e os
preliminares ou marcadores de cualificación dos seus atletas reflictan exactamente a habilidade dos seus
atletas. Se, por calquera motivo, esta valoración ou puntuación preliminar é considerada incorrecta polo
adestrador, é a súa responsabilidade avisar ao director da competición.
8. Os adestradores e delegados serán honestos e ensinarán aos atletas a competir co máximo esforzo en todas
as roldas preliminares e / ou finais.
9. Os adestradores de equipo se asegurarán de que atletas de todos os niveis de habilidade participan nos
equipos en cada partido.
10. Special Olympics España non se fai responsable das viaxes e / ou actividades previas á chegada ao lugar
onde foron convocadas nin ás posteriores ao remate do evento.
11. Calquera movemento ou actividade fóra do programa establecido deberá ser notificado ao responsable do
evento, que procederá a autorizalo ou denegalo. Special Olympics España ou Special Olympics Galicia
adoptarán as medidas oportunas para garantir este compromiso e sancionar o seu incumprimento.
12. Durante o evento, non se permitirá o consumo de ningunha bebida alcohólica nin produto de tabaco nos
lugares de competición, actividades programadas e aloxamento, de conformidade coa Lei 28/2005 e a súa
modificación da Lei 42/2010 .
13. En caso de emerxencia médica, deberá comunicarse ao responsable do evento a necesidade de asistencia
médica.
NOME:

Sinatura: ……………………………………………
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14. Special Olympics España e Special Olympics Galicia teñen un seguro de responsabilidade civil e seguro de
accidentes que cobre a todos os participantes, sempre que se respecten os procedementos establecidos por
Special Olympics España e Special Olympics Galicia.
15.- Special Olympics España e Special Olympics Galicia cumpren coa normativa de protección de datos
persoais e garante que toda a información obtida será tratada e protexida coa máxima reserva e
confidencialidade.
16.- PROTECCIÓN DE DATOS Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. SPECIAL OLYMPICS
GALICIA, como responsable de tratamento, tratará os seus datos para xestionar adecuadamente a relación
como delegado/entrenador/monitor. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos
datos, entre outros, tal y como se explica na información adicional que está a súa disposición nas nosas
instalacións e a través de asociacion@specialolympicsgalicia.org .
AUTORIZACION Á COMUNICACIÓN/TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:
Para a participación en eventos e actividades organizados por SPECIAL OLYMPICS GALICIA, non é obrigatorio
que preste as seguintes autorizacións.
Se nos da o seu consentimento, poderá retiralo en calquera momento dirixíndose por escrito ao enderezo do
Responsable de Tratamento: Vía Pasteur 53, 15890, Polígono Industrial do Tambre, Santiago de Compostela
(A Coruña) ou enviando un correo electrónico a asociacion@specialolympicsgalicia.org . Informámoslle que, si
retira o consentimento, os tratamentos de datos realizados antes continuarán sendo válidos
•

Realización de imaxes (fotografía/vídeo) durante a celebración de actividades e a súa posterior
publicación na Web de Special Olympics Galicia, Special Olympics España, Redes Sociais *, Memoria
de actividades, Revista NOV@S u outros medios de comunicación análogos, coa finalidade de
promocionar e divulgar as súas actividades.

SÍ autorizo

NON autorizo á toma e publicación das miñas imaxes.

* Con ocasión da comunicación a través das RRSS poderase producir unha Transferencia Internacional dos
seus datos segundo os seus propios “Termos e Condicións”.
•

Tratamento de datos de saúde precisos (alerxias/dietas especiais) durante a súa participación.

SÍ autorizo
•

NON autorizo o tratamento dos meus datos de saúde.

Comunicación de datos. Así mesmo, informámoslle de que conforme á casilla que seleccione,
autoriza ou non á comunicación e cesión dos seus datos persoais a:

SPECIAL OLYMPICS ESPAÑA coa finalidade de poder participar nas competicións nacionais organizadas pola
entidade.
SÍ autorizo
NON autorizo á comunicación dos datos
FADEMGA Plena Inclusión Galicia coa finalidade de poder xustificar á Administración Pública, a través da
Memoria de actividades, o desenrolo das mesmas.
SÍ autorizo

NON autorizo Á comunicación dos datos

Nome/Apelidos do
entrenador/delegado/monitor:………………………………………………………………………………………………………………………
D.N.I.:………………………………… Data de Nacemento: …………/…………/…………
Delegación/Centro:…………………………………… CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………………………………

Data:

………………………………………………

Sinatura: ………………………………………………
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