
  RESPONSABILITAT CHICKEN RUN MTB 27 DE MARÇ 2016 

 

 
Jo ______________________________________________, manifesto que sóc 

coneixedor que l’activitat del CHICKEN RUN és potencialment perillosa i pot implicar riscos físics i 
materials. També entenc, que en la seva pràctica poden ocórrer accidents que causin lesions de 
diversa consideració, tant a un mateix com a tercers.  
 
Amb aquest coneixement, manifesto ser plenament capaç per realitzar l’activitat de la CHICKEN 
RUN dins el circuit habilitat (pista Alabaus i circuit Boardercross) dins les instal·lacions de l’estació 
d’esquí de La Molina i em declaro conscient dels riscos que suposa aquesta activitat. Per això, 
assumeixo plenament la responsabilitat que comporta aquesta activitat i declaro ser responsable de 
les lesions (fins i tot la mort) que em pugui causar l’activitat o que pugui causar a tercers. Igualment, 
assumeixo com a pròpia la responsabilitat pels danys personals i materials que es puguin produir a la 
meva persona o a tercers. 
 
Em comprometo a fer ús responsable de les instal·lacions de La Molina i a respectar les indicacions, 
del personal de la organització de la Chicken Run (personal de La Molina i personal extern). 
Assumeixo que l’incompliment d’aquestes normatives suposaran la desqualificació immediata de la 
proba. 
 
El contingut d’aquest document serà vàlid per a la realització de l’esdeveniment de La 
CHICKEN RUN, i és condició imprescindible disposar prèviament del forfet de l’activitat en 
data 27-03-16.  
 
Perquè quedi constància manifesto que he llegit i entenc perfectament el contingut d’aquest text. 
 
OMPLIR EN MAJÚSCULES: 

 

NOM I COGNOMS     DNI                   DATA NAIXEMENT 
 
 

ADREÇA      LOCALITAT              CODI POSTAL
  
 

EMAIL       TELÈFON 
 
 

Signatura 
 
Signatura del representant legal (en cas de que l’usuari fos menor d’edat) 
 

MENOR D’EDAT: 
 

NOM I COGNOMS     DNI       DATA NAIXEMENT 
 

ADREÇA      LOCALITAT             CODI POSTAL
        
 
Email (MAJÚSCULES) 
 
 

Signatura 
 
 
La Molina, ______ de ___________________________de 2016 
 
“En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran 
incorporades a un fitxer de titularitat de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb la finalitat d’arxiu de base de dades. Els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercitats adreçant els seus escrits a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD c/Cardenal 
Sentmenat, 4. 08017-BARCELONA” 

 


