
Date today;

Schedule: To-do list:

Nome:

Folla de Inscrición

Enderezo:

Declaro estar na condición física axeitada para completar a proba, eximindo de calqueira
responsabilidade á organización neste aspecto.

Apelidos:

Poboación: Provincia:

C. Postal:

Domingo, 28 de xullo do 2019

Teléfono:

e_mail:

Data de nacemento:

Son menor de idade
(Indicar nome, apelidos e DNI do adulto que
asume a responsabilidade do menor de idade)

Asinado:

Nome: Apelidos:

D.N.I.:

A organización do evento é a Responsable do tratamento dos datos persoais do Interesado e infórmalle que
estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril
(GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro ( LOPDGDD), e a Lei (É) 1/1982 de protección civil,
dereito á honra, intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, polo que se lle facilita a seguinte información
do tratamento:
Fin do tratamento: gravación de imaxes e vídeos das actividades levadas a cabo polo Responsable do
tratamento para dar publicidade das mesmas nos medios de comunicación, redes sociais e páxina web, co
consentimento do Interesado.
Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin
do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade
adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Comunicación dos datos: O Interesado pode autorizar ou non o tratamento sinalando cunha "X" na casa
correspondente de SI (dou o consentimento) ou NON (non dou o consentimento):

SI NON

Romería Festa da Bica

D.N.I.:



Date today;

Schedule: To-do list:

Folla de Inscrición

Domingo, 28 de xullo do 2019

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS:

Data: 28 de xullo do 2018

Nivel de  Dificultade: Alta

Distancia: 17 KM aprox

Hora e lugar de saída: Ás 8:30 h. da Praza da Concello

Avituallamentos: 3 Sólidos e Líquidos

Lugar de Inscrición: Oficina de Turismo da Pobra de Trives ou 
deportes@concellodapobradetrives.gal

Data límite de inscrición: 24 / 07 / 19

Nº Conta Bancaria para efectuar a Inscrición: ES68 2080 5328 8931 1000 9224 
(Concepto: nome e apelidos + Romería Festa da Bica)

RESPONSABILIDADES:
O Concello e o Club de Montaña como organizadores da actividade, declinan
toda a responsabilidade en caso de accidente, neglixencia, así  como  pola
pérdida ou rotura dos obxetos persoais dos participantes.
Coa inscrición, os participantes confirman  estar  adecuadamente preparados
para dito esforzo físico.

MODIFICACIÓNS:
O Concello e o Club de Montaña como organizadores da actividade
resérvanse o dereito de realizar ás modificacións que consideren precisas,
mesmo a suspensión da proba si as condicións meteorolóxicas o obligasen ou
por causas de forza maior.

RECOMENDACIÓNS:
- Levar roupa cómoda, zapatillas deportivas ou botas tipo trekking, gorra,
protección solar.

Idade mínima: 
non hai, pero os menores deberan ter autorización e ir acompañados dun adulto/a

Romería Festa da Bica

12 €
Prezo


