
DADES CAMINANT

COGNOMS 

..................................................................................................................................

NOM.........................................................................................................................

ADREÇA...................................................................................................................

POBLACIÓ.........................................................................................C.P................ 

PROVINCIA...................................................................TELÈFON...........................

MAIL............................................................................................................................

D.N.I.........................................DATA DE NAIXEMENT...........................SEXE.........

A fi a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les
recomanacions i instruccions emeses per la Agencia Española de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA:
- Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vostè, son incorporats a un fitxer de titularitat privada, el responsable i únic 
destinatari es l’Associació Cabres i Vaques.
- Només seran demanades aquelles dades estrictament necessaris per prestar adequadament els serveis oferts, podent ser necessari 
recollir dades de contacte de tercers, tals com representants legals, tutors o persones a càrrec designades per els mateixos.
- Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mides de seguretat establertes legalment, i sota cap 
concepte son cedides o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del inscrit, tutor o 
representat legal, llevat en aquells casos en els que fos imprescindible per la correcta prestació del servei.
- Les dades que facilito seran incloses en el Tractament, amb la finalitat de gestió del servei d’inscripció, assegurança…., totes les 
gestions relacionades amb els participants i manifesto el meu consentiment. També se m’ha informat de la possibilitat de exercitat els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un e-mail a cabresivaquespalau@gmail.com 
- AUTORITZACIÓ PER A REPRODUIR IMATGES DE LES ACTIVITATS: autoritza que el/la menor sigui objecte d’una filmació o bé 
d’un reportatge fotogràfic durant la realització de l’activitat organitzada per aquestes entitats de Palau-solità i Plegamans i manifesta que 
cedeix a l’Associació Cabres i Vaques de Palau-solità i Plegamans amb caràcter d’ exclusivitat i amb la facultat de cedir a tercers, ja 
sigui de forma total o parcial, per a la seva explotació universal i pel temps previst legalment fins el pas de l’obra a domini públic, i per 
mitja de qualsevol sistema, procediment o suport, els drets patrimonials de l’explotació de les imatges del/de la seu/va fill/a, i a quins 
efectes atorga de manera expressa les autoritzacions previstes a la llei de la propietat intel·lectual els drets de fixació (entesa aquesta 
com la fixació de les imatges en qualsevol suport o mitjà i per qualsevol procediment que permeti la seva reproducció, comunicació 
pública i distribució); així com també atorga de manera expressa les autoritzacions previstes a la llei de la propietat intel·lectual per a la 
seva reproducció (entesa aquesta com la fixació de les imatges en qualsevol suport o mitjà que permeti, per qualsevol sistema o 
procediment, així com obtenir-ne còpies, de la totalitat o d’una part o fragments); així com per a la seva distribució (entesa aquesta com 
la posada a disposició del públic de l’original o còpies de les imatges en qualsevol suport, format, sistema o procediment mitjançant la 
donació gratuïta, la venda, el lloguer, el préstec o qualsevol altra forma de transferència, ja sigui temporal o definitiva, de la possessió o 
de la propietat), així com, finalment, la comunicació pública (dret a autoritzar la comunicació pública de les imatges de l’article 108 de la 
Llei de la Propietat Intel·lectual).

Accepto rebre informació via e-mail de les diferents activitats de Cabres i Vaques

Signatura del Participant:

Signatura Tutor (menor de 18 anys) o representant responsable:
Nom i Cognoms i DNI del pare / mare, tutor/a legal o representant responsable

................................................................................................DNI.........................

RECORREGUT:  7,6 Kms. desnivell acumulat  pujant i baixant de 157 m, baixa dificultat. Durada mitja 1,4 h

SORTIDA I ARRIBADA: 21h a la pista coberta del Pavelló Municipal. Cal comparèixer 30 minuts abans 
per tal de fer la verificació de la inscripció i rebre els obsequis.

INSCRIPCIONS: Al Pavelló municipal Maria Victor el dissabte 18 de 10 a 13 h, el dilluns 20 i dimarts 21 de 
maig de 18 a 21h o quan s’hagi arribat al límit establert. En el cas de menors d’edat només s’acceptaran les 
inscripcions si venen acompanyats per la mare, el pare o tutor/a legal i amb l’imprès d’autorització 
degudament signat. Per raons d’assegurança, NO es podran inscriure els menors de 5 anys.
Els participants hauran de presentar la inscripció en qualsevol cas que se’ls hi demani durant la caminada.

PREU:  La quota d’inscripció és de 5€  (no es farà cap descompte als participants federats)

IMPRESCINDIBLE:

Presentar aquest resguard per obtenir el sopar 
i els obsequis

REGLAMENTACIÓ BÀSICA: 
• Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
• La caminada té un caràcter no competitiu, per tant no hi haurà trofeus.
• Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la caminada, i la decisió de l’organització 
serà inapel·lable.
• Els participants han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització
declina qualsevol responsabilitat.
• L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
• La Caminada només se suspendrà per qualsevol problema que determinin els responsables de
l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.
• No es tornaran els diners de les inscripcions.
• L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per
assegurar la correcció i l’esportivitat.
• L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
• Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la passejada. Si no desitja que les
seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la
caminada.
Durant la realització de la caminada es realitzaran fotografies dels participants que podran ser difoses en
diversos mitjans de comunicació.
Aquesta autorització és completament gratuïta, amb la qual cosa no es podrà reclamar cap compensació,
pagament i/o indemnització a canvi de l’ autorització donada a l’entitat de Cabres i Vaques per a la
utilització de les imatges.
• La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per
l’Organització. El sol fet de d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.
• NO es permet l’accés d’animals al recinte del pavelló esportiu, excepte els gossos pigall.


