
 

 
AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ AL RAID 2019 

 
Com a participant del Raid de la Corrida que es desenvoluparà el dia 19/01/2019 a Puig-reig: 
 

● Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament d’aquesta activitat. 
● Que disposem de les condicionsns físiques adequades i suficientment entrenats per a participar             

voluntàriament en aquesta activitat tant jo com el meu cavall. 
● Que no pateixo malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar greument la               

meva salut pel fet de participar en aquesta activitat. 
● Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat esportiva, tals com:                

lescondicions climàtiques (vent, temperatura externa) així com qualsevol tipus de col·lisió amb            
objectes,persones i/o animals que es produeixin durant l’activitat. 

● Autoritzo a l’organització de la activitat a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o qualsevol              
altra tipus d’arxiu de la meva participació en aquest esdeveniment. 

● En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 i el seu reglament,                 
L’Associació de a Corrida us informa que les vostres dades personals seran tractades i incorporades               
als nostres sistemes informàtics i documentals, dels quals és titular aquesta associació. Si voleu              
podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, adreçant un               
escrit amb la fotocòpia del DNI a Junta de La Corrida, C/Pau Casals 1, 08692 Puig-reig                
(Barcelona). 

 
 

DADES DEL PARTICIPANT:  
Nom i cognoms:  
__________________________________________________________________________ 

DNI: ___________________________            Sóc major d’edat  

Signatura:            Sóc menor d’edat (Cal autorització de menors d’edat) 
 
 

AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT: 
 

Jo, ________________________________________________________ amb DNI _____________________,     
major d’edat, he llegit, entenc i accepto les condicions que estableix aquesta autorització de participació i com a                  
com a pare/mare i/o tutor legal de ___________________________________________________________,        
amb DNI __________________________ l’autoritzo a que participi al Raid que es desenvoluparà el dia              
19/01/2019 a Puig-reig i em faig responsable de qualsevol de les seves actuacions, i protecció. En el cas dels                   
menors d’edat és imprescindible aportar conjuntament amb l’autorització una fotocòpia del DNI del             
pare/mare i/o tutor legal. 
 
Signatura pare / mare / tutor legal: 


