Amb la inscripció a “La Mussolenca” el participant dona les Autoritzacions i aprova les Declaracions incloses en aquest
document, motiu pel qual VAN DER KYLES SPORTS SL autoritza el participant a formar part de la prova que es celebrarà
el 15 de maig de 2022. Menors d’edat (16 i 17 anys el dia de la prova): es requereix signatura del pare/mare/tutor.
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE
Totes les dades personals que ens facilitin seran tractades de manera confidencial i únicament seran utilitzades d'acord
amb l'article 5 i 6 de la Llei de Protecció de Dades 3/2018 de 5 de Desembre. En compliment de la Llei de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), hem d'informar-li que les seves dades personals figuraran a la base
de dades de VAN DER KYLES SPORTS SL amb la finalitat d'oferir-li un servei actualitzat.
El participant cedeix tots els drets d'imatge a VAN DER KYLES SPORTS SL perquè puguin utilitzar les imatges gravades i
fotografies preses durant l'esdeveniment amb finalitats publicitàries, comercials i promocionals.
DECLARACIÓ D'APTITUD FÍSICA I MENTAL I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
El sotasignat, declara que es troba en adequat estat de salut i en condicions físiques i mentals per a participar amb total
seguretat en l'esdeveniment, eximint de tota responsabilitat als organitzadors per qualsevol mal, lesió o conseqüència
que pogués sofrir el/la participant durant la celebració de l'esdeveniment, o que pogués causar a tercers i a béns per
conductes il·lícites o impròpies de l'activitat en la qual participa. Per tant, assumeix tota la responsabilitat que es derivi
de la seva conducta i autoritza VAN DER KYLES SPORTS SL a dur a terme les actuacions necessàries per al cobrament de
les quantitats meritades, en el cas que això fos necessari.
DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19
El sotasignat DECLARA QUE:
1. Durant els últims 14 dies i ara no presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...).
2. No soc positiu en covid-19 ni convisc o he estat en contacte amb persones positives en covid-19 o que presentin
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
3. No pateixo malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afectin el sistema immunitari,
diabetis mal controlada ni malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
4. Em prendré la temperatura abans d'acudir a l'esdeveniment i, en cas de presentar febre o qualsevol simptomatologia
compatible amb Covid-19, no acudiré al lloc d'aquest esdeveniment.
5. Conec l'obligació d'informar l'organització de l'esdeveniment de qualsevol cas de Covid-19 meu o del meu entorn més
estret en els dies posteriors a l'esdeveniment.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENORS D’EDAT (imprimir i entregar signat amb la recollida del dorsal):
NOM DEL MENOR D’EDAT___________________________________________________________________________
NOM DEL REPRESENTANT ___________________________________________________________________________
DNI REPRESENTANT________________________________________________________________________________
SIGNATURA:

A___________________________, a ______ de ________________de 2022

Van der Kyles Sports SL
CIF: B16768400

