
 

 

Normativa cursos de formació COPLEFC 

Requisits d’inscripció  

Cadascun dels cursos establirà els requisits d’accés d’inscripció en concret. Per norma 

general, podran inscriure’s: llicenciats/graduats en CAFiE col·legiats i no col·legiats, 

altres llicenciats/graduats universitaris segons convingui, estudiants grau CAFiE i altres 

professionals de l'esport registrats al Registre Oficial de Professionals de l’Esport 

segons convingui. 

Els estudiants en CAFiE hauran de presentar la documentació que acrediti la seva 

condició al COPLEFC. 

En el cas dels membres d'entitats associades, el Col·legi comprovarà amb l'entitat 

corresponent la pertinença de la persona inscrita. 

Procediment inscripció 

Les inscripcions a les formacions s'han de formalitzar a través de la web del 

COPLEFC. Per fer-ho, cal accedir a la pàgina de l'activitat formativa a la que es vol 

inscriure's, que es troba a la secció de formació de la web del COPLEFC. 

Un cop enviada la inscripció rebreu un correu-e de confirmació. La recepció d'aquest 

correu electrònic és imprescindible per a considerar comunicada la sol·licitud 

d'inscripció. En cas de no rebre'l, cal que us poseu en contacte amb el Col·legi per tal 

de confirmar la vostra inscripció al curs (coplefc@coplefc.cat). 

Reserva de places 

Les formacions tenen un nombre de places limitades, que seran cobertes per rigorós 

ordre d'inscripció i transacció bancària. 

Tindran prioritat en la inscripció de tots els cursos els col·legiats del COPLEF de 

Catalunya. 

En cas que les places s'hagin exhaurit, es pot obrir una llista d'espera. Si quedessin 

places vacants, el col·legi es posaria en contacte amb les persones en llista d'espera 

per rigorós ordre d'inscripció per oferir-los la possibilitat d'inscriure's. 

Pagament 

El pagament del curs es realitzarà per transferència bancària o ingrés en efectiu al 

compte Banc de Sabadell ES05-0081-0305-95-0001028812 

Concepte: referència de la formació, nom i cognom i número de col·legiat/da o DNI. 

S'ha de fer arribar el justificant o document acreditatiu del pagament per correu 

electrònic en els 5 dies posteriors a la inscripció i com a mínim 3 dies abans de 

l'inici de l'activitat a l’adreça coplefc@coplefc.cat  

Les factures es poden emetre a nom de la persona que s'ha inscrit a la formació o a 

nom d'una entitat. Cal que ho sol·liciteu expressament a comptabilitat@coplefc.cat 
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Anul·lacions i devolucions 

En cas de no arribar al nombre mínim d'inscrits o per qualsevol altra causa aliena al 

COPLEFC, aquest es reserva el dret de suspendre la formació. En aquest cas, es 

retornarà a tots els inscrits el preu de la inscripció en un termini no superior a dues 

setmanes. 

Les anul·lacions de les inscripcions hauran de ser notificades per correu electrònic 

indicant nom i cognoms, número de col·legiat o DNI i la referència de la formació a 

coplefc@coplefc.cat  

Per tenir dret a la devolució del curs, les anul·lacions s'han de sol·licitar amb 1 

setmana d'antelació a la data d'inici de la formació. 

Política protecció de dades i drets imatge 

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de 

dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la 

Informació i de comerç electrònic, pel que es regula el dret d’informació en la recollida 

de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran 

tractades dins d’un fitxer titularitat de COPLEFC, amb la finalitat d’estudiar i tramitar la 

seva sol·licitud d’inscripció a cursos de formació. Mitjançant la complementació i 

enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades 

personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de COPLEFC.  

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en 

la Llei, enviant un escrit a COPLEFC, amb adreça al PROVENÇA, 500 PORTA 4 - 

08025 BARCELONA, o be, enviar un correu electrònic a: coplefc@coplefc.cat   

En el cas de formacions coorganitzades amb entitats externes al COPLEFC, aquestes 

dades podran ser comunicades a aquestes entitats amb la finalitat única de la gestió 

de la formació. 

En el cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat 

de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment 

i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior.  

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, 

vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a 

mantenir-les degudament actualitzades.  

Durant el curs es prendran imatges dels alumnes, amb l’enviament del formulari 

d’inscripció l’alumne autoritza a COPLEFC a utilitzar la seva imatge en publicacions, 

revistes, dominis de webs de xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, 

edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat. Les esmentades 

imatges, dades i/o gravacions poden ser utilitzades individualment o en conjunt amb 

altres fotografies i/o gravacions. Així mateix, l’alumne entén que no rebrà compensació 

econòmica o de qualsevol altra tipus, en connexió amb qualsevol publicació, 

reproducció present o futura de qualsevol imatge o fotografia. En el cas que l’alumne 

no estigui d’acord amb la utilització de la seva imatge per part de COPLEFC, haurà de 

remetre un correu electrònic a coplefc@coplefc.cat  
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