AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ

FULL INSCRIPCIÓ

TORNEIG FUTBOL7 MULTICULTURAL 2018

DADES DEL PARTICIPANT
NOM DE L’EQUIP

e-mail

NOM I COGNOMS

DNI

MÒBIL/FIX PARTICIPANT

ANY NAIXEMENT

TELÈFON PER AVISAR EN CAS D’ACCIDENT

Com a participant inscrit al TORNEIG FUTBOL7 MULTICULTURAL he llegit i accepto el reglament de la cursa i la següent declaració:
· Que el sol fet d'inscripció al torneig implica que he llegit i accepto el reglament, que es troba a la pàgina web del torneig i en els punts d'inscripció física.
· Que declaro estar en bona forma física, haver-me entrenat suficientment per participar en el torneig i haver comprovat el meu estat de salut per un mitjà autoritzat. Que estic
físicament preparat per la competició, tinc bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui empitjorar per la meva participació al torneig. Si durant el torneig ,
patís algun tipus de lesió o qualsevol altre circumstancia que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de la Organització lo abans possible.
· Que sóc conscient de que la participació en el torneig , pot comportar un risc afegit per els participants. Per això, assisteixo de pròpia voluntat e iniciativa assumint íntegrament els riscos
i conseqüències derivades de la meva participació.
· Que sóc responsable de ser autosuficient per tota la durada del torneig i que disposo els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar-hi , i del material
esportiu adequat.
· Que em comprometo 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 meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de la organització (jutges, mèdics i organitzadors) en temes de
seguretat.
· Autoritzo als serveis mèdics del torneig , a que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pugues necessitar estant o no en condicions de sol·licitar-la. Em comprometo a
abandonar el torneig si ells ho estimen necessari per la meva salut.
· Autoritzo als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la meva 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 el programa del torneig, inclosa la suspensió en cas de força major d'acord amb el criteri de l'organització.
· El participant, pel sol fet de participar en aquest torneig , accepta aquest reglament . La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió
Organitzadora.
· Participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en el torneig. Per això, eximeixo de qualsevol responsabilitat a la organització, col·laboradors, patrocinadors i
qualsevol altre participant, por qualsevol mal físic o material.
· Les dades de les inscripcions seran comunicades a l’Ajuntament de Puigcerdà 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.
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. Addicionalment, enviar publicitat dels
esdeveniments, les activitats i/o productes.
Legitimació: la execució de la inscripció i participació en el torneig i el consentiment de l'interessat.
Destinataris: l’Ajuntament de Puigcerdà 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. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al Reglament del Torneig.

He llegit i accepto el reglament del TORNEIG FUTBOL7 MULTICULTURAL i la política de privacitat inclosa a la mateixa.
SIGNATURA PARTICIPANT

