
CORRE PER LA IGUALTAT A LA MITJA MARATÓ 2020
Montornès - Montmeló -  Vilanova - La Roca

(1)  

Inscripció:
El preu de l'activitat és de 19 € (inclou assegurança mèdica per al dia de la cursa(2)).
Cal efectuar un ingrés o transferència al número de compte del Club Esportiu Montornès del BBVA.

ES72-0182-9728-10-0200109161 
El justificant d’ingrés s'haurà d'adjuntar a l’hora de fer la inscripció.

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i
notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat del
Club Esportiu Montornès. Les dades de caràcter personal no poder ser cedides ni
comunicades  a  tercers,  llevat  dels  supòsits  legalment  previstos.  La  persona
interessada pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les
dades d'acord amb allò  establert  a  la  Llei  15/1999,  de protecció de dades de
caràcter personal, dirigint-se al Club Esportiu Montornès.
Amb  aquest  document  s'accepten  les  normes  establertes  per  a  aquest  acte  i
s’autoritza la  utilització  d'imatges i/o  material  gràfic  de l’atleta  participant  en la
activitat, ja sigui en Webs o altres publicacions relacionades amb la activitat. 

(1) L'edat mínima per participar és de 14 anys per a la cursa de 6 km i de 16 anys per a la Mitja Marató.

(2) El Club Atletisme Montornès, en col·laboració amb l’Ajuntament de Montornès, organitza aquesta activitat  dins dels actes de la Mitja
Montornès-Montmeló-Vilanova-La  Roca  del  2020.  Els  organitzadors  disposen  de  llicències  per  organitzar  aquests  actes  i  de  les
assegurances de responsabilitat civil per dur-los a terme. Tot i això, les participants ho fan sota la seva responsabilitat i són coneixedores
del  seu estat  físic,  suficient  i  adient,  per  realitzar  l’activitat  prevista.  De la mateixa manera,  les  participants,  amb la seva inscripció,
manifesten que es troben en estat físic adient i declinen reclamar qualsevol responsabilitat als organitzadors per possibles lesions, danys i
perjudicis que puguin patir participant en les activitats. L’assegurança que cobreix la Cursa de 6 km i la Mitja NO cobreix les jornades
d’entrenament ni les activitats prèvies a les curses. Les curses estan previstes per al dia 26 de març de 2020

AUTORITZACIÓ

              , amb DNI   , declaro 

     

  

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i
notificació de la seva sol·licitud, i resten incorporades a un fitxer automatitzat del
Club Esportiu Montornès. Les dades de caràcter personal no poder ser cedides ni
comunicades  a  tercers,  llevat  dels  supòsits  legalment  previstos.  La  persona
interessada pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les
dades d'acord amb allò  establert  a  la  Llei  15/1999,  de protecció de dades de
caràcter personal, dirigint-se al Club Esportiu Montornès.
Amb aquest  document  s'accepten  les  normes  establertes  per  a  aquest  acte  i
s’autoritza la utilització d'imatges i/o  material  gràfic de l’atleta participant  en la
activitat, ja sigui en Webs o altres publicacions relacionades amb la activitat. 

Club Esportiu Montornès · Gran Vial, 3 · 08170 Montornès del Vallès · Tel. 93 572 36 13
ww  w.mitjamontornes.com  

Nom i cognoms DNI/NIE

Domicili

Localitat CP

Correu electrònic Telèfons

Data de naixement Talla samarreta S M L XL

Montornès del Vallès, de /d' de

(signatura de l'atleta)

que, com a Pare Mare Tutor/a ,

(signatura)

ostento la guarda i custòdia i disposo de la capacitat legal suficient

per dur a terme aquesta inscripció, autoritzo la participació del meu fill/a, i accepto les condicions establertes. 

http://www.mitjamontornes.com/
http://www.mitjamontornes.com/
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