
 
 

 
El que signa Sr./Sra.……………………………………………………………………………………………………… 
     
Amb D.N.I………………………………………….       i amb dorsal  Nº …………………….. 
 
Que participa els dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018 a la III BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA, subscriu: 
 

- Que declaro conèixer el contingut del Reglament de la prova, el qual accepto íntegrament. 
- Que declaro conèixer que la BTT VOLTA CICLOTURISTA FORMENTERA és una prova cicloturista on 

s'exclou la competició. 
- Que declaro conèixer que la prova discorre per vies públiques obertes al trànsit. 
- Que accepto els riscos inherents a la participació de la prova oberta al trànsit. 
- Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la 

meva seguretat i de la resta de participants i usuaris de la via pública. 
- Que eximeixo A CONSELL DE FORMENTERA, GRUP ESPORTIU ESPLAMADOR I UNISPORT 

CONSULTING- GERMATUR GESTIÓN SL, a la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, la Reial 
Federació Espanyola de Ciclisme i la Unió Ciclista Internacional i / o a qualsevol persona física o jurídica 
vinculada amb la organització de la prova, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat 
tant per motiu de fets de la circulació com per accidents esportius. 

- Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin 
derivar-se de la meva participació en aquesta marxa cicloturista, assumint personalment el risc inherent per 
la salut que suposa l'esforç físic requerit per la participació en aquesta prova. 

- Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol responsabilitat que de la participació en la prova 
pogués derivar tal com pèrdua o deteriorament d'objectes personals, per robatori, pèrdues o altres 
circumstàncies. 

- Que declaro conèixer, per haver estat informat d'això, estant satisfet de la informació rebuda, podent haver 
formulat les preguntes convenients i aclarides tots els meus dubtes dels riscos propis de la participació en la 
prova, com són: 

 
▪ Existència de tot tipus de vehicles aliens a l'organització circulant pel recorregut de la prova. 
▪ Que aquests vehicles poden circular entre els ciclistes com usuaris normals de les vies. 
▪ Que accepto i conec que em trobaré amb tot tipus de vehicles circulant tant en sentit contrari al de la 

marxa com en el mateix sentit. 
▪ Que accepto i conec que existeixen creuers que poden no estar regulats per l'organització de la prova 

dels quals poden incorporar-se a la via qualsevol tipus de vehicle. 
▪ Que existeixen trams perillosos en els que hauré d'extremar la precaució. 
▪ Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els quals he de moderar la velocitat per tal 

d'evitar danys propis i / o aliens. 
▪ Que existeixen trams en els quals l'estat de les carreteres poden no reunir les adequades condicions 

de seguretat, pel lo qual exclouré a l'organització de la responsabilitat per qualsevol perjudici que 
patís a causa del mal estat de les carreteres o per motiu de defecte en les infraestructures viàries. 

▪ Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica del ciclisme, assumint 
personalment la responsabilitat dels accidents que pogués causar a qualsevol participant de la prova, 
excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests accidents. 

▪ Que hi ha la possibilitat de causar un accident a un tercer aliè a la prova, assumint personalment la 
responsabilitat íntegra d'aquest accident i excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat 
derivada d'aquests accidents. 
 

 

Mitjançant la signatura del present contracte autoritzo UNISPORT CONSULTING, S.L. a prendre arxius fotogràfics i / 
o audiovisuals amb finalitat comercial. Les imatges i / o vídeos seran exposades en els perfils que l'empresa gestioni 
en les diverses xarxes socials o usats per a campanyes de màrqueting relacionades amb els esdeveniments que 
UNISPORT CONSULTING, S.L. o les seves empreses relacionades (GERMATUR GESTIÓN, S.L. i DYNAMIC 
MENORCA, S.L.) puguin realitzar. Les dades personals seran incloses en un fitxer propietat de UNISPORT 
CONSULTING SL. Aquesta informació serà usada per satisfer el servei contractat per vostè i podrà ser cedit a 
GERMATUR GESTIÓN, S.L. i DYNAMIC MENORCA, S.L. per a la satisfacció del servei contractat i per prospecció 
comercial relacionada amb aquestes empreses. Pot exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i 
Oposició) mitjançant escrit a la següent adreça: UNISPORT CONSULTING, S.L. - GREMI SABATERS 21 PLANTA 3 
OFICINA A37 - 07009 – PALMA. 
 
 
 
 

 
     SIGNAT: 


