Quan el nen/a forma part d’una comparsa, en el mateix dia del sorteig se li entrega tota una
documentació. En aquest document, us expliquem tot el necessari perquè estigui ben
complimentada.

Documentació necessària
En l’actualitat depenent si forma part de la comparsa dels plens o no, farà falta una
documentació o una altre:
-

Comparsa de ple: Full d’inscripció, Full dels drets d’imatge i responsabilitats, Fulla de
l’acompanyant de ple i el DNI o llibre de família, compulsat.

-

Qualsevol altre comparsa: Full d’inscripció, Full dels drets d’imatge i responsabilitats i
el DNI o llibre de família, compulsat.

Tota aquesta documentació, s’haurà d’entregar on ho notifiqui la Patum Infantil. Aquesta
informació la podreu trobar a la web o a les xarxes socials de l’Associació.

Documentació incomplerta o errònia

.

Un cop entregada la documentació, si es detecta que està incomplerta (falta la firma o algun
camp pendent d’omplir, no s’adjunta fotocopia, la fotocopia no es compulsada o la firma dels
justificants no correspon amb la firma original del DNI), encara que el menor se li hagi assignat
una plaça per participar a la Patum Infantil, quedarà automàticament descartada. Des de
l’Associació oferim tots els medis disponibles per informar en cada moment el que es necessita
i que s’ha de tenir en compte. Un exemple clar, és aquest document. Si tenim en compte la
quantitat de documentació que es requereix pel volum de menors que es necessita per dur a
terme la festa de la Patum Infantil, no podem estar pendents d’anar al darrera de cada família
perquè entreguin la documentació de forma correcte.

Tractament de les dades

L’Associació de la Patum Infantil, compleix amb el reglament de la Llei de Protecció de Dades
gràcies a l’empresa AISLOPD, que entre altres tasques, vetlla i garanteix que totes les dades
personals que utilitza l’Associació siguin tractades amb la màxima rigorositat segons la legalitat
vigent.
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Full d’inscripció

Aquest full serveix per inscriure el menor en l’activitat de formació i festa de la Patum Infantil.
Possibles casos que es poden donar:
-

Pares viuen junts o estan separats, però es dóna el consentiment.
En aquest cas, no hi ha problema. S’omple el formulari i es firma.

-

Pares no viuen junts o estan separats, però un dels dos no dóna el seu consentiment.
Si es dona aquest fet, lamentablement, el menor encara que hagi guanyat la plaça en
el sorteig, no podrà participar a la Patum Infantil i la seva plaça es declararà deserta.
La vacant deixada quedarà substituïda pel primer reserva de la llista.

-

El pare/mare està a la presó o bé ha perdut la potestat del menor.
En aquest cas, només podrà firmar la part que s’estigui fent càrrec del nen/a. No
obstant i addicionalment, s’haurà d’entregar la fotocòpia compulsada el paper del
jutge on queda determinada la custòdia del menor.

Cal remarcar que la firma utilitzada en el document que s’ha d’omplir del full d’inscripció de la
Patum Infantil, ha de ser la mateixa firma que consta en el DNI.
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2 Full dels drets d’imatge i responsabilitats

Aquest altre full, també s’entrega quan el menor ha guanyat una plaça en el dia del sorteig.
La fulla dels drets d’imatge i responsabilitats, té una explicació simple:
La Patum i La Patum Infantil es van presentar de forma conjunta dins del nom “La Patum de
Berga”, englobant les dues festes dins d’una mateixa candidatura única per ser Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat. Cal recordar que a dia d’avui, si diem que La Patum de Berga és
Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat és perquè l’únic tret important i diferencial envers
altres propostes finalistes, va ser el fet de tenir una escola de transmissió de valors (Patum
Infantil). Per tan i gràcies a aquest fet, la UNESCO es va decantar perquè la candidatura de “La
Patum de Berga” ( i gràcies el pes importantíssim que va tenir la Patum Infantil), es va guanyar
aquest reconeixement.
Conscients que la Patum Infantil travessa fronteres hi han molts mitjans de difusió (premsa,
televisió, reportatges...), i volem ajudar a donar-la a conèixer sense haver d’estar pendents si
el menor pot o no sortir a la fotografia o el vídeo que es pugui derivar al realitzar dels seus
salts a la plaça o en els dies d’assaig. Per aquest motiu, s’obliga a tothom que vulgui formar
part d’una comparsa, cedir el seu dret d’imatge.
Addicionalment en el mateix document s’accepta la responsabilitat dels pares davant de
qualsevol incidència que es pugui produir en el curs de la festa de la Patum Infantil.
Els requisits, per complimentar bé aquesta fulla, són exactament els mateixos que el full
d’inscripció. Tanmateix, si en l’anterior punt s’ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada, en
aquest cas no farà falta fer-ne un duplicat.
Cal recordar de nou, que la firma utilitzada en el document de drets d’imatge i responsabilitats
de la Patum Infantil, ha de ser la mateixa firma que consta en el DNI.
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Acompanyant de Ple

Aquest full només s’entregarà, quan el menor hagi guanyat una plaça per realitzar el salt de
plens. Ja sigui el salt a la plaça Sant Pere o bé i depenent de l’any a la Residència Sant Bernabé
o a les Germanetes.
L’autorització d’aquesta fulla és per certificar i assegurar que l’acompanyant de ple és major
d’edat i que es compromet a realitzar el curset de la formació del foc (CRE) que s’impartirà pels
formadors responsables de la Patum Infantil.
•

•

•

•

Si el ple i/o l’acompanyant de Ple han realitzat alguna vegada el curset de la formació
en l’Associació de la Patum Infantil i consta en els fitxers interns, aquests no farà falta
que realitzi la formació.
Si el menor que farà de ple i/o l’acompanyant major d’edat no té fet el curset del foc
(CRE) i no el fa el dia i lloc indicat per l’Associació, a part que no se li donarà el tiquet
per saltar, la plaça aconseguida del menor quedarà automàticament deserta.
Si per algun motiu l’acompanyant de ple no pot saltar el mateix dia de plaça o assaig
general i l’acompanyant de ple ha de ser una altra persona (encara que aquest tingui
fet el curset del foc realitzat), el ple no podrà saltar.
Si la firma dels pares o de l’acompanyant, en cas d’inspecció per part de la Guàrdia
Civil, no coincideix amb la fulla d’autorització corresponent, el ple no podrà saltar.

És important fer-vos saber que tindrem inspecció en el 1r i 2n salt de Plens. Per aquest motiu,
volem prevenir i avisar davant de qualsevol cas que es pugui donar.
Cal recordar de nou, que la firma utilitzada en el document de l’acompanyant de ple, ha de ser
la mateixa firma que consta en el DNI.
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•
•

DNI compulsat del menor

Per motius legals, necessitem tenir la fotocòpia del DNI del menor compulsat.
Si el menor no té DNI, cal recordar que no és obligatori tenir-lo fins als 14 anys, farà
falta fotocòpia compulsada del llibre de família.

Aquest document és imprescindible entregar juntament amb la fulla d’inscripció, fulla de
cessió dels drets d’imatge i si és el cas i salta de ple, també la fulla d’acompanyant de ple.
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