4a FOX TRAIL Sant Llorenç de La Muga

AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA / TUTOR / A

Jo, En / Na : _______________________________, amb D.N.I. nº: ________________, com a
Pare, Mare o Tutor / a del nen / nena: _________________________________, amb D.N.I. nº:
_____________________ i data de naixement_______________, l’autoritzo a participar a la 4a
FOX TRAIL, organitzada per l’Associació esportiva i cultural Arrelats a la Muga, amb NIF
G55352157, que es celebrarà el proper diumenge 26 d’abril de 2020.

Per la qual cosa, DECLARO:
1. Que conec i accepto íntegrament el Reglament de la prova.
2. Que el meu fill / a es troba en condicions físiques adequades i prou entrenat / a per a
participar voluntàriament a la cursa.
3. Que el meu fill / a no pateix malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se i perjudicar
greument la salut participant en aquesta cursa.
4. Que si té algun tipus de lesió, defecte físic o qualsevol altra circumstància que pogués
agreujar o perjudicar greument la salut participant en aquesta cursa, ho posaré en
coneixement de l'Organització, acceptant les decisions que sobre això s'adoptin pels / per les
responsables de l'esdeveniment.
5. Assumeixo els perills i riscos derivats de la participació en aquesta activitat esportiva, com
ara caigudes, col·lisió amb vehicles, participants o espectadors, condicions climàtiques
extremes i d'humitat, estat dels vials, carretera i trànsit. (el present enunciat té el caràcter
merament indicatiu).
6. Estic d'acord amb qualsevol decisió que qualsevol responsable de la cursa (jutges, metges,
ATS, Tècnic / s de la Organització) adopti sobre l'habilitat i capacitat del meu fill / a per
completar la cursa amb seguretat i sense risc per a la seva salut.
7. Autoritzo als organitzadors per utilitzar qualsevol fotografia, filmació, enregistrament o
qualsevol altra forma d'arxiu de la meva participació o la del meu representat / a en aquest
esdeveniment, sense dret a contraprestació econòmica.
8. En el cas de no voler ser filmat ni registrat per mitjà de fotografia cal que es faci conèixer als
organitzadors.
9. Estic d'acord amb les NORMES I REGLAMENT de la 4a FOX TRAIL Sant Llorenç de La Muga.

Sant Llorenç de La Muga, 26 d’abril de 2020 Estic d'acord: □ (Marcar amb X)

Signat.

_____________________

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció
de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades podran ser incorporades a un
fitxer el responsable del qual és l’Associació esportiva i cultural Arrelats a la Muga, amb
domicili carrer Pins, 7 · 17732 Sant Llorenç de la Muga. Podrà exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, i oposició en la forma i d'acord amb els procediments establerts en la
referida llei orgànica, dirigint-se a l’adreça dalt indicada.

