BURRIAC ATAC 2022
FULL DE RESPONSABILITAT
Jo, <nom i cognoms>

, amb DNI <DNI>

MANIFESTO
1. Que estic físicament ben preparat, tinc bona salut general, no pateixo cap malaltia, defecte físic o
lesió que pugui agreujar-se amb la meva participació en la Burriac Atac.
2. Que si durant la prova tinc algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pugui
perjudicar la meva salut, ho posaré en coneixement de l'Organització en forma immediata.
3. Que sóc conscient que aquest tipus d'activitats, al desenvolupar-se en el medi natural i en llocs de
difícil control i accés, comporten un risc addicional per als participants.
4. Que participo per pròpia voluntat i iniciativa en aquest esdeveniment esportiu,assumint
íntegrament els riscos i conseqüències derivades de la meva participació i que, per tant, eximeixo
de qualsevol responsabilitat a l'Organització, voluntaris, patrocinadors i altres participants per
qualsevol dany físic o material i renuncio a interposar denúncies o demandes contra els mateixos.
5. Que disposo de capacitat física i tècnica suficients per garantir la meva seguretat i que disposo
del material esportiu i de seguretat necessari durant la cursa.
6. Que he llegit, entenc i accepto íntegrament les normes i protocols de seguretat establerts
per l'Organització en el Reglament que està penjat a la web, així com seguir els protocols i mesures
de seguretat COVID segons la normativa que aplica la FEEC.

7. Que em comprometo a tenir un comportament responsable que no augmenti els riscos
per a la meva integritat i a acatar les decisions que prenguin l'Organització.
8. Que em comprometo a seguir les pautes generals de seguretat i respecte al medi ambient que es
relacionen: no circular per fora del recorregut senyalitzat per a la prova, no deteriorar els recursos
naturals, no abocar ni abandonar objectes o residus fora dels llocs habilitats per a la recollida dels
mateixos.
Signat,

Vilassar de Mar,

