DECLARACIÓ DEL PARTICIPANT AL BREVET 600, dissabte dia 20/07/2018
El sota signant(nom i cognoms):

Número de
carnet de ruta:
amb DNI:

participa el dia 20/07/2018 i declara:
1- Que conec el contingut del reglament del brevet disponible a la web de l'Organitzador club Ciclista Granollers
i que l'accepto en la seva totalitat.
2- Que estic assabentat de que el brevet és una excursió realitzada a títol individual on s'exclou qualsevol
competició.
3- Que conec que la ruta transita per vies públiques obertes al trànsit.
4- Que accepto els riscos inherents que comporta el trànsit.
5- Que em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la
meva seguretat.
6- Que eximeixo a l'Organitzador Club Ciclista Granollers, al president de Randonneurs Catalunya, a la
seva junta directiva i/o a qualsevol persona física o jurídica vinculada amb l'organització del brevet de les
responsabilitats derivades de qualsevol accident causat o bé per motius lligats a fets de la circulació o bé
per accidents esportius.
7- Que eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin
derivar-se de la meva participació en aquesta ruta, assumint personalment el risc inherent per la salut que
suposa l'esforç físic requerit per la participació en aquest brevet.
8- Que accepto i conec que cap cruïlla està regulada ni senyalitzada per l'organització i poden incorporar-se
tota mena de vehicles.
9- Que existeixen trams perillosos en els que hauré d'extremar la precaució.
10- Que existeixen descensos perllongats amb revolts en els que hauré de moderar la velocitat per tal d'evitar
danys propis i/o aliens.
11- Que poden existir trams en els que l'estat de les carreteres no té les condicions de seguretat adients i
exclouré a l'organització de la responsabilitat per qualsevol perjudici que jo pogués tenir degut a la mala
conservació del ferm o com a conseqüència de defectes en les infraestructures viàries.
12- Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu lligat a la pràctica del ciclisme, assumint
personalment la responsabilitat dels accidents que jo mateix pogués provocar a qualsevol participant,
excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests accidents.
13- Que existeix la possibilitat de provocar un accident a un tercer aliè a la ruta, assumint personalment la
responsabilitat que li pertoqui del esmentat accident i excloent a l'organització de qualsevol responsabilitat
derivada del mateix.
14- Que he de portar la bicicleta equipada amb tots els elements de seguretat per ser visible tant de dia com de
nit, per lo tant connectaré la llum blanca davant i la de color roig al darrera des de la posta de sol fins que
es faci de dia.
15- Que l’equipament que he de portar ha de ser de colors clars durant el dia i groga reflectant des de la posta
de sol fins que es faci de dia
16- He de portar posat en tot moment el casc de seguretat reglamentari.
17- QUE SOC POSSEÏDOR DE LA LLICÈNCIA DE CICLOTURISTA EXPEDIDA PER LA FEDERACIÓ DE
CICLISME A TRAVÉS DE LA QUAL GAUDEIXO DE ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I
UNA D’ACCIDENTS.
Granollers, a 20 de juliol de 2018
Signat:

