Marxa pel soterrament
Jornada lúdica i reivindicativa
Informació:
Inici de l’activitat: de 9 a 10 hores trobada al monòlit en record de les víctimes del tren (cruïlla del
soterrament - C/ Bogatell amb C Colón-)
Recorregut: a les 10 hores sortida: Monòlit –→ Camí de la Font Freda –→ C/ Jaume I –→ Parc de les
Aigües –→ Rec Comtal –→ Botifarrada i concert a la Casa de la Mina amb l’actuació de diversos grups
musicals.
Temps estimat: 3 hores
Preus : 3 €
6€

Inscripció + bossa avituallament
Inscripció + bossa avituallament + botifarrada i beguda

Benvolguts,
Us heu inscrit a la jornada lúdica i reivindicativa de la Marxa pel soterrament organitzada per
l’Ajuntament de Montcada i Reixac i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total. Us demanem
que abans de finalitzat la vostra inscripció accepteu les normes següents:
Jo, ______________________________________________________assumeixo participar a
la jornada lúdico - reivindicativa de la Marxa pel soterrament el proper dia 25 de novembre de
2018 essent coneixedor de les característiques de la prova i assumint la responsabilitat que
se’n pugui derivar.
Manifesto, conec i accepto que els eventuals danys que pateixi quedaran coberts exclusivament
Seguretat Social, sense que els organitzadors tinguin ni atorguin cobertura de cap mena.

per les cobertures de la

Manifesto igualment que no pateixo cap malaltia greu que impedeixi la meva participació a la jornada lúdico - reivindicativa de la
Marxa pel Soterrament, per tant allibero a l’organització de qualsevol responsabilitat.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, accepto el
tractament informatitzat de les anteriors dades personals, que s’incorporen a un fitxer automatitzat de titularitat de l’Ajuntament i/o
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, amb la finalitat de realitzar una correcte gestió de les inscripcions, així com per a una finalitat
d’informació. En qualsevol moment, podré exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades
o a alguna de les finalitats esmentades mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament i/o a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure de
Montcada.
Autoritzo a l’Ajuntament per realitzar fotografies i/o enregistrar imatges durant l’activitat, per fer-ne ús en el marc de les
actuacions de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

NOM I COGNOMS:
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Montcada i Reixac a , ____ de ________________ de 2018

