Associació inscrita amb el número

28266

06/01/2016

El sotasignant es dona per enterat i accepta els següents punts:

1.- Respectar El Còdi Ètic, Reglament de la Associació i Reglament de Convidats.
2.- Anar degudament identificat i portar la moto amb els requisits legals en regla.
Carnet de la Associació i adhesius al casc i moto. Moto matriculada i amb assegurança.
3.- Respectar els Reglaments i les Restriccions i Prohibicions.
Complir les condicions del “Pla d'accés motoritzat a la Serra de Bellmunt” pactat amb la Associació de
Propietaris Serra de Bellmunt Collsacabra.
Respectar els reglaments i les restriccions i prohibicions que es vagin generan.
4.- Fer ressò a altres trialers que circulin per la zona dels Reglaments, Restriccions i
Prohibicions i convidar-los a que us acompanyin. No deixar-los mai sols.
5.- Participar en les tasques de la Associacio (Només Associats Seniors (més de 18 anys)).
Manteniment del Medi Natural, reunions mensuals i assembleas.
6.- Autoritzar a la Associació a incorporar les dades personals al nostre fitxer de dades (LOPD
15/1999 del 13 de desembre).
7.- Autoritzar a l'Associació a donar el Cognom, Nom i DNI dels associats a la Associació de
Propietaris Serra de Bellmunt Collsacabra, Ajuntaments, Agents Rurals, Departament de Medi
Ambient i als Propietaris de les finques que ho demanin.
8.- Respectar els procediments de funcionament de la Associació.
9.- Exonerar a la Associació Amics de la Valldelges, Associació de Propietaris Serra de
Bellmunt Collsacabra i Propietaris de les finques en general, de les responsabilitats que es
derivin de la utilització de la seva moto.
Accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de la moto que utilitzi, de la conducció
de la mateixa, de la seva interacció amb el medi natural, de qualsevol altre activitat que desenvolupi en
el entorn i del cumpliment disposicions vigents.
Relleva de tota responsabilitat al Club Amics de la Vall del Ges, Associació de Propietaris de Serra
Bellmunt Collsacabra, als Propietaris de les finques i a qualsevol altre persona física o jurídica que
participi en la organització de qualsevol event; assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que
pugui ser considerat.
10.- Tots els documents esmentats estan publicats a www.valldelges.es (DocumentsReglaments)
Associat - Convidat
Signatura :

DNI:

Familiar Responsable (el cas de menors)
Signatura:

DNI:

