
    Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting          
 

Comitè de Salmònids 
 

CONVOCATÒRIA 
7 de novembre 2020 

ALFARRÀS (Lleida) 
La FCPEC convoca, als esportistes, participants en el Campionat de Catalunya 2020, de la categoria joventut a 

una jornada de tecnificació en la Pesca amb Mosca. 
 

 
 

Inscripció / assistència. Inscripció / assistència. 
El Club/Societat de pesca de l’esportista l’inscriurà al programa Play Off https://fcpeic.playoffinformatica.com/ 
El termini d'inscripció finalitza el 30 d’octubre de 2020  
 Preu 15€ per esportista  
Les inscripcions no rebudes en la data indicada s'entendrà que no és del seu interès participar en aquest 
Campionat. 
Un cop realitzat el Pagament,  en el supòsit de renunciar a participar, sigui quina sigui la circumstancia que ho 
provoqui, comportarà la pèrdua de l'import pagat llevat que és comuniqui a L'organització amb una antelació 
mínima de 72 hores del començament de la  competició. 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti seran recollides en un fitxer propietat de la FCPEC. 
Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació al tractament de les seves 
dades enviant un correu electrònic a saturfly@hotmail.com. 

 
 

1. Cedir els possibles drets d'imatge de forma gratuïta, i que aquests puguin ser publicades a efectes merament 
informatius i esportius, en qualsevol format escrit, audiovisual, web i xarxes socials. 

2. Autorització persona responsable del menor. 
3. Declaració Responsable  persona responsable del menor, que en relació amb la COVID-19 no concorren en 

el menor cap de les següents circumstàncies: 
a. Presentar problemes respiratoris, febre i tos. 

b. Haver estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia 
provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 14 dies immediatament anteriors al de la 
signatura d’aquest document. 

 
 
09:00h Reunió en la zona de barbacoes de la ZP 
09:30h Mitja jornada de Pesca per parelles amb esportista experimentat en competició 
13:00h Finalització activitats matí 
13:00h Dinar PICNIC  
14:30h Mitja jornada de Pesca per parelles amb esportista experimentat en competició 
18:00h Finalització activitats tarda i comiat de la Jornada a la zona de barbacoes 
 

  
 El delegat del Comitè de Salmònids de la FCPEC 

Organització 

Requisits per poder participar 

Horari 

https://fcpeic.playoffinformatica.com/

