FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PER GRUPS
Si sou un grup d'amics que voleu participar, us podeu apuntar tots junts amb un
únic pagament i podreu gaudir d'un descompte en la vostra inscripció:
Fins al dia 8 de desembre

Participant principal + 1 amic: 35 € per participant. Total: 70€
Participant principal + 2 amics: 30 € per participant. Total: 90€
Participant principal + 3 amics: 25 € per participant. Total: 100€
Participant principal + 4 amics: 20 € per participant. Total: 100€

De el 8 a l'11 de desembre

Participant principal + 1 amic: 45 € per participant. Total: 90€
Participant principal + 2 amics: 40 € per participant. Total: 120€
Participant principal + 3 amics: 35 € per participant. Total: 140€
Participant principal + 4 amics: 30 € per participant. Total: 150€
* Descompte vàlid per a grups de màxim de 5 persones comptant el participant principal.
Perquè el descompte sigui vàlid, ha de fer-se un únic pagament conjunt a el següent
número de compte:
IBAN: ES35 0075 0048 92 0601127000
Beneficiari: Les Comes de Sererols
Un cop realitzat el pagament ens han d'enviar el comprovant juntament amb aquest document
correctament emplenat i amb els noms de tots els integrants de el grup.
El mateix dia de l'esdeveniment a Les Comes es completaran les dades dels integrants i hauran
d'ensenyar el DNI per identificar-se com a membre de el grup.

DADES DEL PARTICIPANT PRINCIPAL
Nom:

Cognoms:

DNI:

Data de naixement:

E-MAIL:

Telèfon:

CATEGORIA:
INICIACIÓ:

MÀSTER:

DADES DE LA E-BIKE
Marca:

Model:
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Botiga:

DADES DELS ACOMPANYANTS
DADES ACOMPANYANT 1
Nom:

Cognoms:

Categoria: INICIACIÓ:

DNI:
MÀSTER:

DADES ACOMPANYANT 2
Nom:

Cognoms:

Categoria: INICIACIÓ:

DNI:
MÀSTER:

DADES ACOMPANYANT 3
Nom:

Cognoms:

Categoria: INICIACIÓ:

DNI:
MÀSTER:

DADES ACOMPANYANT 4
Nom:
Categoria: INICIACIÓ:

Cognoms:

DNI:
MÀSTER:

Condicions i termes legals
El participant inscrit, declara/n participar a l' "E-Bike Challenge" de manera voluntària sota la seva responsabilitat i no fent responsable a l'Organització, de manera civil o penal, d'accidents,
ferides, infraccions de trànsit , delictes ecològics o gravàmens en general generats per actituds o accions per la seva banda, quins es comprometen a respectar i complir el REGLAMENT DE LA
PROVA així com les normes de seguretat, RISCOS i CONDICIONANTS DE L'ESDEVENIMENT facilitat i donen fe de les dades facilitades a l'organitzador.
El participants inscrit, declara i accepta que participar a l' "E-Bike Challenge" suposa un perill, risc de lesions i / o mort a causa de l'activitat esportiva i les altres activitats relacionades amb
l'esdeveniment, alguns aquests riscos de lesions poden ser a títol d'exemple: esquinços, tensions, fractures, lesions per fred o calor, síndrome de sobre esforç, mossegades i picades d'insectes
o animals, contacte amb plantes verinoses o que poden produir al·lèrgies, pèrdua de consciència, ofegament, malalties cardíaques, lesions que impliquen vehicles i motocicletes, paràlisi
permanents o temporals, atacs de tot tipus (asma, epilèptics, ansietat etc.), al·lèrgies, mals d'esquena, etc. L'Organització recomana als participants fer-se un reconeixement d'aptituds mèdic
esportives que inclogui una prova d'esforç. Així mateix, el concursant i pilot inscrit, dóna el seu consentiment per a l'administració dels primers auxilis i altres tractaments mèdics en cas de lesió
i / o malaltia durant l'esdeveniment per part dels Serveis Mèdics previstos per a la prova i allibera de qualsevol responsabilitat o reclamació que sorgeixi d'aquest tractament. Qualsevol possible
tipus d'al·lèrgia o intolerància mèdica o alimentària s'haurà de comunicar als Serveis Mèdics abans de l'esdeveniment.
L'Organització es reserva el dret a canviar parcialment o totalment el reglament i el programa i / o contingut, així com suspendre'ls, si les condicions climàtiques o de força major que així ho
requereixi. Igualment es podrà suspendre per motiu d'accident menys greu, greu o mort, sense reclamació o devolució posterior.
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de l'U.E. 2016/679 i la llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que les dades personals que vostè
facilita al organitzador de l'esdeveniment (Les Comes de Sererols, S.L.) han estat aportades lliurement i que ha estat informat de manera inequívoca sobre la finalitat de la recollida. El participant
accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a activitats necessàries per a la correcta execució de la gestió i administració interna de l'Organització. Els mateixos seran
incorporades a un fitxer de tractament de la empresa Les Comes de Sererols, S.L. Vostè podrà en tot moment exercir els drets que li emparen les normatives de protecció de dades, d'accés,
rectificació, portabilitat, cancel·lació, oposició, limitació i dret de l'oblit sobre les seves dades personals per escrit a Les Comes de Sererols, S.L. Pol. Ind. El Cortès 12 08262 Callús (Barcelona),
amb còpia de la seva identificació.
Al realitzar la inscripció si accepta l'enviament d'informació de Les Comes, el participant accepta que se'ls emeti o dirigeixi informació sobre qualssevol dels seus productes o serveis que
comercialitzin. L'acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius,
d'acord amb el que indica el Reglament General de Protecció de Dades de l'U.E. 2016/679 i la llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
A l' "E-Bike Challenge" vostè serà filmat i fotografiat per a ús de l'Organització. El contingut que es derivi d'aquests enregistraments i / o fotografies seran usades com a material promocional i
divulgat en mitjans audiovisuals interns i / o externs. L'acceptació de la present autorització implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Organitzador de l'esdeveniment l'enregistrament
total o parcial de la seva participació en això, dóna el seu consentiment perquè es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de l'Esdeveniment en tots els seus formats
(ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú
executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació econòmica.
Així doncs, el participant: accepta, reconeix, entén i està d'acord amb el que ha llegit i ha estat informat de l'REGLAMENT DE LA PROVA i les normes de seguretat, RISCOS i CONDICIONANTS
DE L'ESDEVENIMENT i es compromet / en a respectar, complir, eximir i exonerar l'Organitzador de l' "E-Bike Challenge" de qualsevol responsabilitat que es derivi d'aquest esdeveniment, així
com, no emprendre cap reclamació, demanda o indemnització en contra de l'Organització.
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