DECLARACIÓ DEL PARTICIPANT A LA BREVET CATALUNYA
TRAIL 2019
El sotasignant (nom i cognoms).................................................................: amb DNI/
Passaport ......................................: participa a la Catalunya Trail 2019 entre els dies del
19 d’abril fins el 22 d’abril i declara:
✓ Què conec la normativa de la Catalunya Trail 2019 i l’accepto en la seva totalitat.
✓ Que estic assabentat/da de que el brevet és una excursió realitzada a títol individual on
s'exclou qualsevol competició.
✓ Que conec que la ruta transita per algunes vies públiques obertes al trànsit .
✓ Que accepto els riscos inherents que comporta el trànsit i el recorregut de l’esdeveniment.
✓ Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament,
vetllant per la meva seguretat.
✓ Que eximeixo a l'Organitzador Jaume Amat, al president del Club Ciclista Hostalric, a la seva
junta directiva i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització de la brevet
de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per motius lligats a fets de la
circulació com per accidents esportius.
✓ Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut,
poguessin derivar-se de la meva participació en aquesta ruta, assumint personalment el risc
inherent per la salut que suposa l'esforç físic requerit per la particip ació en aquest brevet.
✓ Que conec que la Catalunya Trail s’organitza sense cotxe escomb ra ni ambulància; que passa
per alguns llocs inhòspits de difícil accés i sense cobertura mòbil on pot ser difícil la detecció
d’un accident. Conec que el fet de pedalar de nit i sol pot complicar la detecció dels accidents i
complicar-ne el salvament Per això eximeixo a l’organització de tota responsabilitat legal en la
detecció i salvament de l’accidentat.
✓ Que accepto i conec que cap cruïlla està regulada ni senyalitzada per l'organització i poden
incorporar-se tota mena de vehicles
✓ Que existeixen trams perillosos i inhòspits de difícil accés en els que hauré d'extremar la
precaució.
✓ Que existeixen descensos perllongats i/o amb fort desnivell en els que hauré de moderar la
velocitat per tal d'evitar danys propis i/o aliens.
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✓ Que poden existir trams en els que l'estat de les carreteres no té les condicions de seguretat
adients i exclouré a l'organització de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir
degut a la mala conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures
viàries o dels camins per on es circula.
✓ Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme,
assumint personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a
qualsevol participant , excloent a l'organització de qualsevol r esponsabilitat derivada d'aquests
accidents.
✓ Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a la ruta, assumint
personalment la responsabilitat íntegra de l'esmentat accident i excloent a l'organització de
qualsevol responsabilitat derivada del mateix.
✓ Que posseixo la llicència de ciclisme com a federat o l’assegurança de dia i que inclou una
Assegurança de Responsabilitat Civil.
DRET A LA IMATGE Autoritzo a l'Organitzador a la gravació total o parcial de la meva participació a la
mateixa, dóno el meu acord per que es pugui utilitzar la meva imatge per a la promoció i difusió de l'imatge
de la ruta en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de
comunicació, etc) i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin
oportú executar, sense dret per la meva part a rebre compensació econòmica alguna.
LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT L'Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant
queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats
existents per part de l'Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la
execució de gestions administratives, comercials i d'altres activitats pròpies. En quant a la política de
privacitat, l'Organitzador assegura al participant, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, re ctificació,
cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a
l'organització, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l'adreça anteriorment
indicada. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats
necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l'Organitzador. Així mateix, el
participant accepta que l'Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestion s o serveis que afectin
al brevet. L'acceptació; del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la
forma d'aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els
articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.
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