
PLEC DE DESCÀRREC DE RESPONSABILITATS I DRETS D’IMATGE

Amb el present descàrrec de responsabilitats expresso el meu desig de participar al

CATRaid, prova multiesportiva d’aventura. I per la present MANIFESTO:

1. Que conec i accepto íntegrament el Reglament de la prova esportiva denominada

CATRaid, que es troba exposat a la pàgina web de l’esdeveniment: www.catraid.org

2. Que estic físicament ben preparat/da per a la competició, en les categories Elit,

Aventura, Iniciació o Familiar, o Circuit Llarg i Circuit Curt, i tinc bona salut general,

sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que pugui agreujar-se amb la meva

participació en aquesta prova. Si durant la prova, patís algun tipus de lesió o qualsevol

altra circumstància que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en

coneixement de l'Organització el més aviat possible.

3. Que sóc conscient que aquest tipus de competicions, a desenvolupar en el medi

natural, en llocs de difícil control i accés. Igual que en medi urbà, on el trànsit rodat es

troba obert, tot això comporten un risc addicional per als participants. Per això,

assisteixo de pròpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i

conseqüències derivades de la meva participació. En categoria familiar, els adults

participants en l’equip són en tot moment responsables dels menors participants.

4. Que disposo de capacitat física, destresa tècnica, coneixements, habilitats,

experiència i recursos suficients com per garantir la meva pròpia progressió i seguretat

en totes les disciplines i proves especials del raid. Igualment, disposo del material

esportiu i de seguretat exigit per l'organització i garantim que es troba en bon estat,

està homologat, sabem utilitzar-lo adequadament.

5. Que domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat

establerts per l'Organització del CATraid. Així com, mantenir un comportament

responsable que no augmenti els riscos per la meva integritat física o psíquica. Seguiré

les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l'Organització

(Jutges, metges i organitzadors) en termes de seguretat.

6. Que, autoritzo a l'Organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació o

gravació que prengui sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva

participació en aquest esdeveniment.

http://www.catraid.org


7. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova. Per

tant, exonero o eximeixo de qualsevol responsabilitat a l'Organització, col·laboradors,

patrocinadors i qualsevol altres participants, per qualsevol dany físic o material i, per

tant, RENUNCIO a interposar denúncia o demanda contra els mateixos.

8. Que conec que l'entitat organitzadora, es reserva el dret d'admetre o no a algun

participant, tot i haver abonat els drets d’inscripció que em serien retornats en cas de

no ser admès.

9. - Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient que

es relacionen a continuació:

a) Transitar amb prudència per pistes i carreteres obertes al trànsit.
b) Transitar a poc a poc en presència de persones, animals o vehicles.
c) No produir alteracions en els processos i en el funcionament natural dels
ecosistemes.
d) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, del paisatge.
i) Esquivar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
f) Realitzar les necessitats fisiològiques en els llocs adequats o, en tot cas, fora de
l'aigua i lluny de punts de pas o reunió de persones.
g) No encendre foc ni provocar situacions de risc d'incendi.
h) No utilitzar o instal·lar cap tipus d'estructura o element que deixi empremta
permanent en el medi.
i) No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats
usualment per a la recollida dels mateixos.

10. Protecció de dades. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, tots

els participants seran inclosos en un fitxer privat propietat de l’organització.

Finalment, com a participant d’una prova CATRaid, coneixo i accepto el present

document, el reglament de la competició, així com tots els documents publicats i

enviats per email amb informació relacionada amb l’esdeveniment.


