
Declaració responsable per a les famílies d’esportistes menors d’edat

En/na amb DNI/NIE en qualitat de pare, mare o tutor/a del  corredor menor d’edat ;

Declaro responsablement:

1. Que procuraré tenir el calendari vacunal del meu fill/a actualitzat.

2. Que he llegit el reglament de la Cursa de la Moixina, i accepto complir responsablement en la seva totalitat  les
pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa  de
la prova.

3. Que el meu fill/a té un bon estat de salut per a la pràctica d’exercici físic, que no ha tingut dolor el pit quan ha
fet activitat física ni en repòs, que no té cap malaltia del cor, que no ha perdut la consciència després de
sentir-se marejat, que no té cap problema als ossos o a les articulacions que pugui empitjorar amb la pràctica
d’exercici físic, que no pren cap medicament per a la pressió arterial o problemes al cor i que no estic al
corrent de cap altra raó que l’impedeixi fer exercici físic sense supervisió mèdica.

4. MANIFESTO LA MEVA CONFORMITAT EXPRESSA I AUTORITZO que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual
han estat assenyalades, pugui participar a la 10a Cursa de la Moixina del proper 1 de maig de 2023; de
conformitat amb allò establert al reglament de la cursa i la inscripció de l’esdeveniment esportiu, prèviament
emplenada, eximeixo de responsabilitat expressament a l’organitzador de la prova dels danys i perjudicis que
el menor pogués patir en realitzar i/o causar a terceres persones; així com dels danys que aquest pogués  patir
com a conseqüència de l’activitat física i mental en la qual participa.

I, perquè així consti, als efectes de poder participar a la Cursa de la Moixina organitzada per l’Associació Linkinesis i
el Faràndula Ràcing Team , signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de
les dades* que hi ha en aquesta declaració.

Signatura

Olot, 1 de maig de 2023

*Informació sobre protecció de dades

(Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties
dels  drets digitals)
Responsable del Tractament. Associació Linkinesis i Faràndula Ràcing Team, adreça electrònica: cursadelamoixina@gmail.com
Finalitat. Prevenció de risc de contagis de la malaltia COVID19 i realització de les classificacions.
Base legal. Interès públic essencial. Protecció d’un interès vital d’usuaris de l’activitat esportiva i treballadors. Compliment de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals en relació a la protecció de la salut dels treballadors.
Termini de conservació. Fins 30 dies després de la celebració de l’activitat.
Exercici de drets. D’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal,
adreçant la seva petició personalment a l’adreça electrònica cursadelamoixina@gmail.com.


