AJUNTAMENT DE
MONISTROL DE MONTSERRAT
(BAGES)

INSCRIPCIÓ CONCENTRACIÓ TURÍSTICA:
XVIII TROBADA DE MOTOS ANTIGUES. RUTA DELS PORTALS
PILOT:
NOM i COGNOMS:
DNI:
DOMICILI:
COPILOT:
NOM i COGNOMS:
DNI:
DOMICILI:
MOTO:
MARCA:
MATRÍCULA:
DISPOSA DE SIDECAR:

Nº
EDAT:
TFN:

MAIL:
Nº
EDAT:

TFN:

MAIL:

MODEL:
ANY:
SÍ

NO

COPILOT (SIDECAR):
NOM i COGNOMS:
DNI:
DOMICILI:

Nº
EDAT:
TFN:

MAIL:

Signant el present document procedeixo a inscriure'm en la Concentració Turística: XVIII Trobada de motos
antigues. Ruta dels Portals que es celebrarà a Monistrol de Montserrat el proper 18 de Juny de 2017 i
ACCEPTO:
-

L'esdeveniment en el qual m'estic inscrivint no és cap tipus de prova ni competició i no ho considero com a
tal.
Compliré a tot moment les normes del Codi de Circulació, així com les indicacions donades pels agents de
Tràfic o Policia o/i qualsevol membre de l'Organització.
Així mateix concedeixo a l'Organització la potestat d'expulsar-me de l'esdeveniment si el meu comportament
no s'ajusta a les normes establertes.
Eximeixo a l'Organització de l'esdeveniment de qualsevol avaria mecànica o dany material o personal que
pugui sofrir tant a la meva persona, com la meva moto o el meu acompanyant si n’hi hagués, en cas de
caiguda, col·lisió o avaria tècnica o mecànica.

-

De la mateixa manera DECLARO RESPONSABLEMENT:
-

El vehicle inscrit reuneix les condicions tècniques de la D.G.T. per circular i està en vigor el permís de
circulació en el moment de celebració de la concentració.
El vehicle inscrit disposa d'una pòlissa d'assegurances vigent amb els límits establerts per la llei i està en
vigor al moment de celebració de la concentració.
El vehicle inscrit té realitzada la inspecció de la I.T.V. i està en vigor al moment de celebració de la
concentració.
El conductor disposa de permís de conducció en vigor en el moment de celebració de la concentració.

-

D'acord amb lo exposat, EM COMPROMETO A:
-

Complir i aplicar les bases reguladores de l’esdeveniment aprovades.
Circular amb el grup i acatar les directrius marcades per l'Organització, Agents de Tràfic i/o la Policia
Local.
Iniciar i finalitzar l'esdeveniment segons les directrius marcades per l'Organització.
Portal la següent documentació el dia de la concentració: permís de circulació de la moto, permís de
conducció del conductor, document acreditatiu que el vehicle ha passat la ITV i assegurança en vigor del
vehicle.

AUTORITZO a l'Organització de l'esdeveniment per a la difusió i/o utilització de les imatges en les quals aparegui
tant la meva persona com la meva moto.
Monistrol de Montserrat a

de

de 2017

AJUNTAMENT DE
MONISTROL DE MONTSERRAT
(BAGES)

Signatura:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de
documents, del que és responsable l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar, controlar
i garantir l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres
administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al
correu postal a les oficines municipals (Plaça Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat).

