DOCUMENT DECLARACIÓ i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENOR DE 18 ANYS

CURSA DREAM RUNNERS 15 D’AGOST 2019.
DOCUMENT DECLARACIÓ i AUTORITZACIÓ PARTICIPACIÓ MENOR DE 18 ANYS

Com representant legal actuant en nom d'un menor o incapacitat inscrit a la cursa he llegit i accepto el reglament de la cursa
dreamrunners i la següent declaració:

Que el sol fet d'inscripció a la cursa implica que he llegit i accepto el reglament, que es troba a la pàgina web de la cursa i als taulells dels
punts d'inscripció física.

Que el participant està en bona forma física, havent-se entrenat suficientment per acabar la cursa i haver comprovat el seu estat de
salut per un mitjà autoritzat. Que està físicament preparat per la competició té bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o
lesió que pugui empitjorar per la seva participació a la prova. Si durant la cursa, patís algun tipus de lesió o qualsevol altre circumstància que
pugues perjudicar greument la seva salut, ho posaré en coneixement de l'organització lo abans possible.

Que soc conscient de que la participació a la cursa, pot comportar un risc afegit. Per això, assisteix de pròpia voluntat e iniciativa
assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la seva participació.

Que és responsable de ser autosuficient per tota la durada de la cursa i que disposa dels coneixements teòrics i pràctics necessaris per
poder participar-hi, i del material esportiu adequat. Que es compromet a complir les normes i protocols de seguretat establerts per la
organització, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la seva integritat física o psíquica. Seguirà
les instruccions i acatarà les decisions que prenguin els responsables de la organització (jutges, mèdics i organitzadors) en temes de seguretat.

Autoritzo als serveis mèdics de la prova, a que li practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pugues necessitar estant o no en
condicions de sol·licitar-la. Es compromet a abandonar la prova si ells ho estimen necessari per la seva salut.

Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació en el mateix , mitjançant
fotografies , pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació
comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.

Accepto que l'organització és reserva el dret de variar total o parcialment l'itinerari de la cursa, inclosa la suspensió en cas de força
major d'acord amb el criteri de l'organització.

El participant , pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi
expressament regulat, serà decidit per l'organització.

Les dades de les inscripcions seran comunicades a la Fundació IPI cooperació amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, enviar
publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes, sempre i quan s'accepti expressament marcant la corresponen casella.

Puc exercir els meus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les meves dades, en el cas de l''Ajuntament de
Puigcerdà mitjançant un correu a ajpuigcerda@puigcerda.cat o bé enviant un correu ordinari a Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de
l'Ajuntament, 17520 Puigcerdà. En el cas de IPI Cooperació, mitjançant un correu a info@dreamrunners.org o bé enviant un correu ordinari a
IPI Gran Via de les Corts Catalanes 646, 1r 2a 08007 Barcelona.
Informació sobre el tractament de les seves dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de l'Ajuntament, 17520 Puigcerdà.
Finalitats: gestionar la vostra participació en la promoció i, quan ho autoritzi, publicar la seva participació i el seu resultat a la cursa.
Adicionalment, enviar publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o productes.
Legitimació: la execució de la inscripció i participació a la Cursa i el consentiment de l'interessat.
Destinataris: la Fundació IPI cooperació amb la finalitat de cursar la sol·licitud d'inscripció, enviar publicitat dels esdeveniments, les activitats i/o
productes, sempre que s'accepti expressament marcant la casella corresponent, així com a terces quan sigui legalment obligatori.
Drets: pot oposar-se al tractament, limitar el mateix, accedir, rectificar, suprimir les dades i exercir el seu dret a la portabilitat, i revocar el seu
consentiment, mitjançant sol·licitud adreçada a l'Ajuntament de Puigcerdà, Plaça de l'Ajuntament, 17520 Puigcerdà. En el cas de IPI Cooperació,
mitjançant un correu a info@dreamrunners.org o bé enviant un correu ordinari a IPI Gran Via de les Corts Catalanes 646, 1r 2a 08007 Barcelona.

