
ACORD PER AL REGISTRE EN ESDEVENIMENTS, AMB RENÚNCIA I ALLIBERAMENT DE RESPONSABILITAT, I 
EXEMPCIÓ DE RISCOS I D'INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS PER A LA PARTICIPACIÓ A (Incloent 
Programes i / o esdeveniments rel.lacionats) (en endavant "Esdeveniment"): 
 

XI Triatló infantil de la Baells 
20/07/2019 

 
LLEGEIXI ATENTAMENT AQUEST DOCUMENT ABANS DE FIRMAR-LO. AQUEST DOCUMENT TÉ CONSEQÜÈNCIES 
LEGALS I POT AFECTAR SEUS DRETS I LIMITAR O ELIMINAR LES SEVES POSSIBILITATS DE EXERCITAR FUTURES 
ACCIONS LEGALS.  
Assumint l'autorització per part d’el Club de Triatló Berga (en endavant, conjuntament, l’"Organitzador") per 
Participar en l'Esdeveniment, comprenc i reconec que, al signar el present document, estic legalment acceptant 
i acordant les clàusules i declaracions contingudes en el següent Acord per al Registre en Esdeveniments, amb 
Renúncia i Alliberament de Responsabilitat, i Exempció de Riscos i d'indemnització de danys i perjudicis (en 
endavant, el "Acord"), les quines son acceptades per ambdues parts de forma lliure i voluntària, reconeixent-se 
mútuament capacitat jurídica suficient, per la qual cosa subscriuen el present document d’acord amb les 
següents 
 

CLAUSULES I CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 
 
Primera.- Objecte, àmbit d'aplicació i reglamentacions bàsiques 
El Present contracte té per objecte regular de les Condicions Generals de Participació i la Relació jurídica entre 
el Participant i l'Organitzador amb la seva inscripció, el Participant accepta les Disposicions de la Competició, el 
Reglament Esportiu del Organitzador, en les seves versions respectives vigents i en l'ordre indicat. El seu 
compliment i acceptació requisit fonamental per prendre part en la prova i l'Esdeveniment.  
 
Segona.- Mesures organitzatives  
1) El Participant haurà de respectar les condicions de l'Organitzador segons el que disposen les presents 
Condicions Generals de Participació, a més del que disposa la Convocatòria, les: disposicions de la Competició, 
el Reglament Esportiu, el Programa i la Informació de la Competició oficials, així com les disposicions 
comunicades en qualsevol Sessió Informativa prèvia a la Competició. El compliment de les instruccions de 
l'Organitzador i del seu personal convenientment identificat són d'obligat compliment.  
2) En cas d'incompliment, i en particular, el es pugués veure perjudicat el correcte transcurs de la prova o posar-
se en perill la seguretat dels altres Participants de l'Esdeveniment i la prova, l'Organitzador es troba facultat per 
excloure de la prova i en qualsevol moment al Participant i/o desqualificar-lo, segons l’Organitzador consideri 
convenient.  
3) Així mateix, i per tal de garantir la seguretat del Participant, els membres dels serveis mèdics que atenen la 
prova es troben autoritzats a prohibir la participació del Participant o la continuació de la seva participació en la 
prova i l'Esdeveniment, davant la presència dels símptomes que ells estimin rellevants. Si el dorsal assignat 
oficialment fos modificat d’alguna manera, en particular, si la publicitat impresa no fos visible o recognoscible, 
el Participant podrà ser exclòs de la prova i l'Esdeveniment. El Participant sempre podrà ser exclòs de la 
classificació per temps (desqualificació).  
4) El Participant entèn i accepta que la sessió informativa (briefing) previa a la cursa es obligatoria.  
 
Tercera.- Inscripció i Pagament  
1) La inscripció únicament podrà realitzar-se mitjançant: 

 ANTICIPADES: A partir del dia 15 de maig. On-line a www.triatloberga.cat 
Preu inscripció: 12€. A partir del 19 de juny 15€. Data límit: 15 de juliol (inclòs) o fins arribar al límit de 
300 participants. 

 PRESENCIALS: A Sagi sports a Manresa. C/ Primer de maig 4 baixos. 
 EL MATEIX DIA: Inscripcions presencials a la carpa del Triatló Berga fins les 9:00h. Preu 25€. 

2) Un cop realitzada la inscripció juntament amb el pagament íntegre de la quota de participació, amb 
deduccions i despeses incloses, mitjançant l’abonament en el compte bancari de l'Organitzador, el Participant 
haurà Confirmat la seva Subscripció a l’Esdeveniment, amb la que s'entendrà degudament perfeccionat el 
contracte entre el Participant i l'Organitzador, subjecte a les presents clàusules i condicions generals de 
participació.  



3) Amb la el correu de confirmació de la inscripció s'enviarà al Participant còpia del present Acord.  

4) L'Organitzador podrà el dia de l'esdeveniment, i al moment que el Participant faci el seu registre d'inscripció, 
sol·licitar-li al Participant que signi el present Acord.  
5) No s'acceptaran altres modalitats d'inscripció diferents a l'esmentada aqui.  
6) L'Organitzador podrà establir un limiti de Participants i negar-se a acceptar inscripcions que superin aquell 
límit.  
7) L'Organitzador es reserva el dret de rebutjar una inscripció sense indicar el motiu. En aquest cas, s'exclou 
qualsevol dret a indemnització tret del reemborsament de la quota d'inscripció.  
8) L'Organitzador es reserva la possibilitat de desqualificar en tot moment i/o excloure de la prova i 
l'Esdeveniment una un Participant, si aquest incorre en algun dels següents supòsits: a) En la seva inscripció 
facilita fraudulentament informació falsa relativa a dades personals , b) Està subjecte a una suspensió dictada 
per una federació esportiva, tribunal arbitral o tribunal, c) Si hi ha sospites fundades que el Participant ha comès 
una Infracció en matèria de dopatge (Vegeu Art. 7), i/o d) i ha sospites fundades que el Participant ha comès un 
delicte penal.  
9) La participació és un dret personal i intransferible. El Participant ha de recollir personalment els documents 
de participació. El dorsal no podrà transferir-se a un tercer. En cas d'incompliment, el Participant serà 
desqualificat.  
10) Si un Participant inscrit, sense causa justificada, no es presentés a la sortida o no comuniqués a l'Organitzador 
prèviament la seva renúncia a prendre part en la prova i l'Esdeveniment, no tindrà cap dret al reemborsament 
de la quota d’inscripció i participació.  
11) La devolució íntegra de la quota de participació només operarà en cas de suspensió completa de la prova i 
l'Esdeveniment. Si La suspensió no fos responsabilitat de l'Organitzador, es produirà tan sols una devolució 
parcial, tenint en compte les despeses en què ja hagi incorregut l'Organitzador per a la realització de 
l'Esdeveniment i la prova. Es reserva el dret del Participant a demostrar que aquesta despesa ha estat inferior.  
 
Quarta.- Exclusió de responsabilitat  
1) L'Organitzador pot, a crietri seu, retardar, modificar o cancel·lar l'Esdeveniment si es considera que les 
condicions en el dia de la cursa no son segures. Si l'esdeveniment es retarda, modifica o cancel·la per qualsevol 
motiu, incloent però sense limitar-les directrius rebudes de les autoritats, per causes de "força major" o 
condicions del recorregut, o qualsevol altra causa més enllà del control de dels Organitzadors, no hi haurà 
reemborsament per part dels Organitzadors de quota d'inscripció. El Participant no té dret a desistir del 
contracte en aquest cas. Qualsevol reclamació del Participant - per qualsevol motiu legal - incorregudes en 
relació amb l’Esdeveniment quedarien excloses en aquest cas.  
2) L'Organitzador respondrà tan sols dels danys causats per negligència o amb premeditació o dol, que en tot 
cas hauran provar-se.  
3) L'Organitzador no assumeix cap responsabilitat sobre els riscos per a la salut del Participant relacionats amb 
la seva participació en la prova. El Participant és conscient de que la participació en la prova comporta riscos i 
que els riscos de perills greus i mort no poden ser exclosos com a garantia de l'Organitzador en cap cas.  
4) El Participant confirma i declara estar d'acord amb que ell mateix és responsable de comprovar si està prou 
sa i en condicions per a poder participar sense reserves en aquesta prova.  
5) Tanmateix, el Participant confirma que cap metge o professional equiparable li ha desaconsellat la seva 
participació en aquesta prova.  
6) El Participant és l'únic responsable dels seus objectes personals i del seu equipament de competició.  
7) El Participant declara ser conscient dels riscos inherents a la prova, en particular, els riscos que es poden 
presentar en els recorreguts de la competició, en els que pot haver trànsit de vehicles i vianants, per la qual cosa 
assumeix tots els riscos resultants vinculats, sota aquelles circumstàncies, en córrer. En concret, el Participant 
assumeix els següents riscos vinculats a la participació en la prova, sense que aquesta enumeració pugui 
entendre’s en cap cas com a exhaustiva: Caigudes, risc de col·lisió amb vehicles, vianants, altres Participants i 
objectes fixos; riscos resultants de superfícies perilloses, deficiències del material i equipaments de seguretat i 
equipaments de competició insuficients; així com qualsevol altre risc provocat pels espectadors, els voluntaris o 
les condicions atmosfèriques.  
8) És obligació del Participant familiaritzar-se amb els recorreguts de la competició i amb les àrees de competició. 
Amb la seva participació, el Participant accepta els recorreguts i les àrees de competició tal com són proposades 
per a la participació en l'Esdeveniment. El Participant ha d'informar d’immediat a l'Organitzador si tingués 
coneixement de l'existència de trams perillosos dins dels recorreguts i/o de les àrees esmentats.  



9) El Participant és conscient dels perills resultants de la ingesta d'alcohol, medicaments i drogues abans, durant 
i després de la prova, i de que això podria incidir negativament sobre la seva capacitat de discerniment i el seu 
rendiment esportiu. El Participant és l'únic responsable de totes les conseqüències que es derivin de la ingesta 
d'alcohol, medicaments i drogues.  
10) Si fos necessària l'assistència mèdica del Participant durant la prova, aquest declara per avançat la seva 
conformitat. Els serveis mèdics no estàn inclosos en la quota de participació i se li facturaran directament al 
Participant segons les tarifes mèdiques habituals. L'Organitzador no proporciona cap tipus de cobertura 
d'assegurança per a assistència medica, ni tampoc està obligat a fer-ho. És responsabilitat del Participant tenir 
al seu favor una cobertura d'assegurança que inclogui l'assistència mèdica. S'exclou tota responsabilitat de 
l'Organitzador en aquest aspecte.  
11) L'Organitzador no assumeix cap responsabilitat sobre els objectes extraviats pel Participant. L'Organitzador 
no assumeix cap responsabilitat sobre els Objectes del Participant gratuïtament custodiats per ell o per terceres 
persones a qui el Participant n’hagués delegat la seva cura; subsisteix la responsabilitat de l'Organitzador per 
negligència greu en l'elecció. 
 
Cinquena.- Drets d'imatge i so  
Amb la seva inscripció i sense dret a cap retribució, el Participant cedeix a l'Organitzador tots els drets que 
recaiguin sobre la seva imatge i qualssevol altres drets que es trobin relacionats. Tanmateix, el Participant cedeix 
a l'Organitzador i a les persones físiques i jurídiques a qui l'Organitzador encarregui la divulgació i/o explotació 
de forma il·limitada, per mitjà de vídeo, CD, DVD, difusió, transmissió, podcast, per Internet, Gravació, pelicula, 
publicitat i/o material publicitari, els següents: el nom, les fotografies, preses de Pel·lícula, entrevistes i qualsevol 
altra reproducció en la qual figuri el Participant durant la prova altres actes relacionats amb la seva participació 
a la mateixa i en l'Esdeveniment al que s’ha inscrit. El Participant cedeix els drets sobre la seva imatge i qualssevol 
altres relacionats a efectes de que aquests puguin ser explotats sense limitacions de cap mena, en consideració 
a la persona, el temps, la forma o l'espai geogràfic. S’clareix expressament que els drets d'imatge i so de la prova 
pertanyen en exclusiva a l'Organitzador. 
 
Sisena.- Clàusula d'ineficàcia, lloc de compliment i ordenament jurídic aplicable  
1) Si per qualsevol motiu alguna o algunes de les disposicions contingudes en aquest Acord, resultessin total o 
parcialment ineficaços, això no afectarà la validesa de les disposicions restants. Una disposició ineficaç o nul·la 
(o bé una part d’una disposició) es considera automàticament substituïda per una altra que sigui eficaç i de 
conformitat amb la Llei i que s'aproximi el màxim possible a l'objectiu econòmic de la disposició invàlida o nul·la. 
2) El lloc de compliment de les obligacions derivades d’aquest contracte és el Lloc on es portarà un terme 
l'Esdeveniment i la prova a la que s'ha inscrit el Participant.  
3) S'aplicarà l'ordenament jurídic espanyol. 
 
Setena.- Autorització de la recollida de dades i utilizació  
En compliment d’alló que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018, 
s'informa al Participant del següent:  
1) Que les dades personals i informació facilitats pel Participant en la seva inscripció s'emmagatzemaran en un 
fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat de l'Organitzador segons el que disposa la Llei de Protecció de 
Dades, el qual serà degudament inscrit en el registre de les autoritats de protecció de Dades. Amb la seva 
inscripció, el Participant autoritza l'emmagatzematge i la comunicació de les dades a aquests efectes.  
2) Que aquelles dades seran emprades en la realització i desenvolupament de la prova i l'Esdeveniment, incloent 
l'assistència mèdica al Participant en els recorreguts i a la meta per part dels serveis mèdics responsables de la 
prova. Aixó s’aplica igualment a les dades necessàries per a efectuar el pagament. Amb la seva inscripció, el 
Participant autoritza l'emmagatzematge i la comunicació de les dades a aquests efectes.  
3) Que les dades personals emmagatzemats segons els punts 1 i 2 anteriors, són eventualment comunicats a 
una empresa tercera encarregada de la medició dels temps, a altres tercers per a l'elaboració dels resultats 
finals, així com per a la publicació de les llistes a Internet . Amb la seva inscripció, el Participant autoritza 
l'emmagatzematge i la comunicació de les dades a aquests efectes.  
4) Que s'imprimiran i/o publicaran cognoms, nom, any de naixement, sexe, federació si n’hi hagués, número de 
dorsal i resultat (lloc i temps) del Participant, amb l’objecte de presentar les llistes de Participants i els resultats 
en tots els mitjans rellevants que segueixin la prova (elements impresos com el programa i la llista de resultats, 
així com a Internet). Amb la seva inscripció, el Participant autoritza l'emmagatzematge i la comunicació de les 
dades a aquest efectes.  



5) Les dades personals emmagatzemades segons els punts 1, 2, 3 i 4 Anteriors (cognoms, nom, número de dorsal, 
Direcció) seran eventualment comunicats a un subministrador de serveis fotogràfics amb la finalitat d'enviar les 
fotos del Participant durant la prova i a la seva arribada a meta. Amb la seva inscripció, el Participant autoritza 
l'emmagatzematge i la comunicació de les dades a aquests efectes.  
6) El Participant podrà revocar les autoritzacions anteriors en tot moment, i exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, oposició i cancelació davant l'Organitzador. El Participant afirma i reconeix ser major de 18 anys que 
té capacitat suficient per subscriure el present acord, el qual ha llegit i entén el contingut i intenció, per la qual 
cosa procedeix a signar amb la sol·licitud d'inscripció que continuarà al donar acceptació més endavant en la 
casella que se li indica.  
 
SI NO ACCEPTA LES CLAUSULES I CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ QUE HA TINGUT OPORTUNITAT DE 
LLEGIR, PER FAVOR NO PARTICIPI AL ESDEVENIMENT I A LA PROVA  


