
 AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A LA      www.uco.cat 

 5a.RUTA INFANTIL FONTS D´OLESA EN BICICLETA 2021  
 19 desembre 2021 

Entregar a: Unió Ciclista Olesana, c/Mallorca,6- Dijous de 19 a 20:00h. 

També a la Botiga TrackBike en horari comercial 

 

                

 

Preu d’inscripció 2€ que  
       es donarà a la Marató de TV3 

    i dona dret al sorteig d’obsequis 
 

Data límit inscripció: 14 desembre 

Dades del nen/nena        Col·laborem amb La Marató de TV3 
          
En/Na  ........................................................................     DNI núm……………………………… 
Data de naixement…………………    .Edat………      Escola/Institut…………………………………….. 
 
Pare/mare o tutor/a legal ............................................................................................. 
DNI núm………………………………Tel………………………………email…………………………. 
Autoritzo a al meu fill/a a participar a la 5a Ruta Infantil en bicicleta que es realitzarà el proper 19 de 
desembre de 2021. Tanmateix accepto el reglament de l´activitat que es descriu a continuació: 
 

1. El recorregut serà pel casc urbà amb sortida i arribada a la Plaça Fèlix Figueras-Ajuntament-.L´activitat 
es de caire esportiu i formatiu.Hi haura un recorregut de 5 km aprox. Entrega dorsals a les 10,15h. 

2. La sortida es realitzarà de forma neutralitzada conjunta a les 11h. 
3. És obligatori portar casc,sabates esportives i que el nen/a vagi acompanyat per un adult. 
4. L´Organització declina tota responsabilitat en quan als diferents perjudicis que la participació en 

l´activitat pugui ocasionar als inscrits i acompanyants. 
5. Autoritzo als organitzadors de l´esdeveniment a l´enrregistrament total o parcial de la participació en 

el mateix, mitjançant fotografíes o vídeo. 
6. Renuncio a tota acció legal, no limitada al risc de lesions, que pugui derivar de la participació del meu 

fill/a en l´esdeveniment i de mi mateix. 
7. Jo i el meu fill/a, pel sol fet de participar en aquesta marxa, acceptem aquest reglament, la seva 

interpretació i que tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la comissió 
organitzadora.Aquesta prova no es competitiva i no hi hauran premis. 

8. L´organització es reserva el dret a modificar qualsevol d´aquests apartats. 
9. Privadesa i LOPD - Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el                                     

fitxer del club i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions,   màrqueting i 
publicitat als comunicants. Els interessats podran exercir el dret d'accés,     rectificació, cancel·lació i 
oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada  amb el nom, cognoms i DNI, amb les 
instruccions precises per a aquest efecte a l'adreça UCO, c/ Mallorca ,6-Olesa de Montserrat o bé el  
correu electrònic info@uco.cat. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el 
consentiment exprés de l'usuari per tal que UCO faci les cessions de les dades de caràcter personal 
de l'usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del 
fitxer . Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a UCO per l'usuari 
serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per la UCO.                         

I als efectes oportuns, signo la present,                                        
   
 
 
      Signatura Pare/Mare/Tutor legal                        Olesa de Montserrat,………d…………………..2021 


