Pujada a Sant Bartomeu 2019
26 de Desembre del 2019

Full d’inscripció
Nom complet:
DNI:
Data de naixement:
Direcció:
Telèfon:
Moto:
El sotasignant es compromet a:
● No sortir-se en cap moment del bloc delimitat per la Policia Local / Moto Club l’Ametlla tant
per la pujada com per la baixada a Sant Bartomeu. Sortir-se de la càpsula implicarà deixar de
participar en la Pujada immediatament, deixant d’estar cobert per les assegurances
contractades.
● No superar els 10 km/h durant el transcurs de la Pujada.
● Tenir una actitud cívica en tot moment i deixar una distància de seguretat de 10 metres entre
vehicles.
El sotasignant, com a participant que formalitza la inscripció en aquesta Pujada a Sant Bartomeu
2019, declara participar en aquest event sota la seva única i exclusiva responsabilitat, assumint tots
els danys i perjudicis que puguin sofrir com a conseqüència de la participació que no quedin coberts
per les condicions que estableixen les pòlisses corresponents a l’assegurança de RC i d’accidents
contractada per l’organitzador. El participant no farà responsables a cap dels Organitzadors de
qualsevol accident, lesió, dany i/o perjudici ocorregut o sofert com a conseqüència de la participació
en la Pujada a Sant Bartomeu 2019, així com els exclouen de tota responsabilitat i renuncien a
formular cap reclamació contra els mateixos.
Amb aquesta sol·licitud d’inscripció, el sotasignant declara conèixer i entendre la normativa descrita,
acceptant-la sense reserves i es compromet a complir totes les normes complementàries que siguin
dictades per la Comissió Organitzadora. L’organització es reserva el dret d’admissió.
▯ Autoritzo al Moto Club l’Ametlla de forma expressa i inequívoca a captar imatges en les que pugui
aparèixer gravat o fotografiat, indivualment o en grup, amb ocasió de la Pujada a Sant Bartomeu
2019 organitzada per l’esmentada entitat, així com a la seva edició amb la finalitat de ser publicades
i exposades a través dels seus canales de comunicació interna i externa

Pare/Mare/Tutor legal (si el participant es menor d’edat)

Participant

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers de l’associació Moto Club l’Ametlla únicament per a la finalitat requerida per
l’activitat de la Pujada a Sant Bartomeu 2019. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter
personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,cancel·lació i oposició tot enviant un correu a
motoclublametlla@gmail.com
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