1A COPA FORNITE “BALAGUER”
BASES DEL CAMPIONAT:
PARTICIPACIÓ:










Els participants han de tenir, com a mínim, els 13 anys complerts abans del dia del
campionat.
Els participants s’hauran d’identificar amb el DNI abans d’entrar.
Serà imprescindible portar mascareta i seguir les recomanacions de protecció que es
demanin a l’entrar.
Els participants menors d’edat si no venen acompanyats per un adult o tutor, cal que
portin l’autorització adjunta al formulari d’inscripció per part dels seu pare/mare o
tutor legal.
Els jugadors s’han de portar els seus propis elements de joc, ja sigui ordinador portàtil
o consola. També caldrà portar una pantalla pròpia per poder connectar al seu
ordinador o consola.
Cada jugador disposarà d’una taula, cadira, cable ethernet i endoll de corrent elèctrica.
L’organització donarà un enllaç d’inscripció a les partides a cada jugador inscrit uns
dies abans o el propi dia del campionat.

DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG



Dia: Dimecres 23 de desembre de 2020.
Horari:
•
•
•
•
•

1a Ronda classificatòria:
2a Ronda classificatòria:
3a Ronda classificatòria:
4a Ronda classificatòria:
Ronda Final: 19 h

10h - 25 jugadors
12 h - 25 jugadors
15 h - 25 jugadors
17 h - 25 jugadors



El torneig es compondrà de dues parts:
•
Una part classificatòria( 4a rondes de 25 jugadors cada una).
•
Fase Final a les 19 h.



Part classificatòria:
 Es jugarà 5 partides per cada ronda classificatòria.



Part eliminatòria:
 Es classificaran els 5 millors jugadors de cada ronda classificatòria.
 Aquests 20 jugadors classificats, jugaran en laboratori de batalla (Sense
millores, ni escuts i amb caiguda d'armes) amb un total de tres rondes.
 Dels 20 en quedaran 4 i d’aquests 4 sortirà un sol guanyador en laboratori de
batalla.

PREMIS


Un cop acabin les partides es mostrarà el resultat i la classificació a la pantalla general.
Aquesta classificació assignarà una quantitat de punts d'acord amb la següent valoració
per cada partida realitzada:



•
1r lloc: 10 punts
•
2n lloc: 5 punts
•
Del 3r al 10è lloc: 3 punts
•
La resta: 1 punt
•
Cada Kill: 1 punt cadascuna
A la fi de la fase final es donaran els premis als 3 millors qualificats.

PÚBLIC



Els acompanyants/públic assistent no podrà interaccionar ni apropar-se a la zona dels
participants/jugadors durant es realitzin les partides.
Els espectadors/públic si són menors d’edat, han de venir acompanyats per un adult.

INSCRIPCIONS




Inscripció participant: 5 €.
Inscripció espectador: 2 €.
Inscripcions a la web joventut.balaguer.cat

Les dades recollides seran tractades en l'activitat de tractament "Activitat de foment",
responsabilitat de l'Ajuntament de Balaguer, situat a la plaça Mercadal, núm. 1, 25600,
Balaguer, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets.
La finalitat del tractament és la gestió de les sol·licituds, valoració i, si escau, la baremació de la
concurrència de requisits necessaris per l'atorgament d'ajuts, subvencions o qualsevol altra
activitat de foment similar; publicació en el diari o butlletí oficial i, en el seu cas, espais, físic o
electrònic, institucionals; així com el control, la fiscalització o el reintegrament de les ajudes o
subvencions.
La regla general es que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades
quan així estigui previst en l'ordenament jurídic. En concret, a títol exemplificatiu, es
comunicaran les dades a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat a efectes de la
seva inclusió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb la finalitat d'oferir la publicitat i
transparència necessària que preveu l'article 18 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions. A més a més i, segons el cas, es podran comunicar les dades a altres unitats
de l'Ajuntament de Balaguer; a la Generalitat de Catalunya o a l'Administració General de
l'Estat; als organismes de la Unió Europea; o a altres entitats en l'exercici de les seves
competències.

La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades
(RGPD) és la següent: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en
interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.1. e); compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (article 6.1 c).
La base legal que empara l'anterior legitimació radica a l'article 239 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya; l'article 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Real
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 28/2003; i la
respectiva normativa amb rang legal o equivalent així com aquella amb rang inferior al legal
regulador de la pròpia convocatòria.
Les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (article 55 de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol).
Els interessats podran accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la sol·licitud al Registre
General de l'Ajuntament de Balaguer, Registre General, plaça Mercadal, núm. 1, 25600,
Balaguer. Si consideren que els seus drets no s'han atès adequadament, tenen dret a
presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant això,
es podran adreçar prèviament al Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament al correu
electrònic de contacte: dpd@balaguer.cat, qui ajudarà a resoldre el cas.

