INSCRIPCIONS CAMINADA POPULAR DEL 12/08/2019
PER A MENORS D’EDAT
DADES DE LA PERSONA INSCRITA
NOM I COGNOMS: ................................................................................................................
DNI: ..............................................

NÚM. TEL. MÒBIL: ......................................................

EDAT: ...........................................

DATA DE NAIXEMENT: ................................................

M’INSCRIC A:
Caminada de 8 km (dificultat baixa)
Caminada de 20 km (no recomanada a infants)

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR/A LEGAL
Autorització per a menors de 18 anys per participar a la caminada nocturna del 12 d’agost de
2019, dins els actes de la festa major 2019 de Guardiola de Font-rubí.

Nom i cognoms pare / mare /tutor-a legal ...............................................................................
DNI..........................................................................................................................................
Adreça.....................................................................................................................................
Població .................................................................................................................................

DESCÀRREGA VOLUNTÀRIA DE RESPONSABILITAT
Llegiu amb atenció el document. La no acceptació total o parcial d’aquest escrit (i la dels
relacionats) suposa la impossibilitat de participar en qualsevol de les activitats coordinades per
l’Associació de joves de Font-rubí.
Jo, la persona signant d’aquest document (pare/mare/tutor-a legal), MANIFESTO:
1.- Que pel simple fet de participar en aquestes activitats assumeixo que per les seves
característiques pròpies i per estar realitzades fonamentalment en un entorn natural, no poden
estar exemptes de risc.
2.- Que estic al corrent de la ruta, trajecte o activitat en què participi.

3.- Que el meu fill/a/tutorat/ada participa en l’activitat per pròpia voluntat i iniciativa, i
que assumeixo íntegrament els riscos i les conseqüències que se’n puguin derivar. En
conseqüència, exonero o eximeixo de qualsevol responsabilitat a l’organització, coordinador, guia,
col·laboradors, patrocinadors o qualsevol altre participant, de cap dany físic o material que jo pugui
patir, renunciant a interposar qualsevol tipus de denúncia o demanda contra els mateixos en cas
d’accident (físic o moral) que em pugui causar ferides, lesions, invalidesa, mort o altres danys.
4.- Que soc coneixedor que aquestes activitats no tenen assegurança específica per cobrir les
despeses mèdiques de rescat o d’altres tipus que foren necessàries.
5.- Certifico que el meu fill/a/tutorat/ada està en les condicions psíquico-físiques necessàries per a
realitzar l’activitat, que té una bona salut en general i que no pateix cap malaltia o lesió que
desaconselli la seva participació o pugui agreujar-se amb ella.
6.- Que el meu fill/a/tutorat/ada disposa dels coneixements, la capacitat física i destresa
tècnica suficients per a garantir la seva pròpia seguretat en l’entorn i sota les condicions en les
quals es desenvolupa l’activitat.
7.- Durant el transcurs de l’activitat el meu fill/a/tutorat/ada es compromet a seguir les indicacions
dels guies, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la
seva integritat física o psíquica, o la de tercers.
8.- Que autoritzo als organitzadors/es de l’activitat a utilitzar, sense rebre cap tipus de
contraprestació a canvi, qualsevol fotografia o filmació que facin, sempre que estigui relacionada
amb la participació del meu fill/a/tutorat/ada en aquest esdeveniment.
9.- Que el meu fill/a/tutorat/ada es compromet a seguir les pautes generals de respecte al medi
ambient, de les que s’enuncien unes quantes a continuació:
• Normalment l’activitat es fa a la natura on es precís mantenir una actitud respectuosa amb
l’entorn.
• No heu de produir alteracions en els processos ni en el funcionament natural dels
ecosistemes.
• No heu de deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, el paisatge.
• No es permès arrancar flors ni plantes.
• Heu d’esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
• Heu de realitzar les necessitats fisiològiques en els espais adequats o, en tot cas, fora de
l’aigua i lluny de punts de pas o reunió de persones.
• No heu d’encendre foc ni provocar situacions de risc d’incendi.
• No heu d’utilitzar o instal·lar cap tipus d’estructura o element que deixi empremta
permanent en el medi.
• No heu de llençar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids (ni orgànics ni no
orgànics) fora dels llocs habilitats expressament per a la seva recollida. Heu d’endur-vos les
escombraries que genereu (siguin del tipus que siguin).
• No us heu de sortir del recorregut marcat o indicat pel guia. Heu de transitar pels camins
senyalitzats, sense passar per camps de conreu ni anar camp a travessa.
• Heu de mantenir discreció i silenci quan estigueu en el bosc i no heu d’alterar la
tranquil·litat del entorn
• Heu de respectar tant la propietat pública com privada.

A dia ....... de .................................... de 2019, Font-rubí
Signatura pare / mare / tutor-a legal

* Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que
consta al revers d’aquest document.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable
del
tractament
Finalitat
del
tractament

Ajuntament de Font-rubí, Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08736 Font-rubí. 938979212.
fontrubi@diba.cat - www.font-rubi.org

La finalitat del tractament és tramitar i gestionar la inscripció i la participació en
l’activitat esportiva.
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment
administratiu i d’arxiu històric.
Base jurídica El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
del
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poder
tractament
públics conferits al responsable del tractament.
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament
es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no les
faciliteu quan us siguin requerides.
Destinataris
Les vostres dades personals no es comunicaran a altres tercers, excepte si una llei ho
autoritza.
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.
Drets de les Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al
persones
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament de
Font-rubí, o mitjançant la web http://www.font-rubi.org/altres-continguts/proteccio-dedades
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de
protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.
Informació
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web
addicional
de l’Ajuntament de Font-rubí: http://www.font-rubi.org/altres-continguts/proteccio-dedades

