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Categoria
Jo, el/la sotasignant ___________________________________ , major d’edat els dies de la
cursa, m’inscric a la CURSA DE KARTS DE COIXINETS (entrenaments oficials, cronometratges i
cursa) que es realitza a Sant Just Desvern i que organitza el Club Karts de Coixinets els dies 13
i 14 de novembre de 2021.
En conseqüència, assumeixo la responsabilitat dels accidents que em poguessin succeir abans,
durant i després de la cursa.
A més, dono el meu consentiment per a l'ús de la meva imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser difosa en
pàgines web, xarxes socials, filmacions destinades a difusió pública i publicacions del Club Karts
de Coixinets.
Així mateix autoritzo i consento expressament, que les dades del present imprès seran
tractades en un fitxer titularitat del Club Karts de Coixinets, essent la seva finalitat la gestió
de la seva participació en el l'activitat i l'enviament d’informació relacionada amb les seves
activitats i promocions. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació o cancel·lació, enviant un
escrit a info@kartsdecoixinets.org

Jo, el/la sotasignant ___________________________________ , major d’edat els dies de la
cursa, m’inscric a la CURSA DE KARTS DE COIXINETS (entrenaments oficials, cronometratges i
cursa) que es realitza a Sant Just Desvern i que organitza el Club Karts de Coixinets els dies 13
i 14 de novembre de 2021.
En conseqüència, assumeixo la responsabilitat dels accidents que em poguessin succeir abans,
durant i després de la cursa.
A més, dono el meu consentiment per a l'ús de la meva imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig,
sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) per a ser difosa en
pàgines web, xarxes socials, filmacions destinades a difusió pública i publicacions del Club Karts
de Coixinets.
Així mateix autoritzo i consento expressament, que les dades del present imprès seran
tractades en un fitxer titularitat del Club Karts de Coixinets, essent la seva finalitat la gestió
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activitats i promocions. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació o cancel·lació, enviant un
escrit a info@kartsdecoixinets.org

Signatura del co-pilot:

Signatura del pilot:
DNI: ______________________
Data:______________________

DNI: ______________________
Data:______________________

ATENCIÓ! Recordeu que amb aquest document no es completa la inscripció a la Cursa. Heu d’inscriure-us al formulari de la pàgina web.

