
FULL D’INSCRIPCIÓ 

17ENA CAMINADA LA GRANADA - MONTSERRAT 

*RECORDEU QUE ENGUANY, CAL QUE CADA UN/A ES PORTI UN GOT DE CASA, PER TAL D'EVITAR 

GENERAR MASSES RESIDUS. 

Dades del o la participant 

Nom i cognom 

 

 

NIF (amb lletra) 

Edat 

 

 

Adreça postal 

Població 

 

 

CP 

Telèfon 

 

 

Adreça electrònica 

Vol tornar amb autocar?                                                                                  
                                                    SI                                NO                                           

 

Dades de la sortida 

DIA HORARIS PREU 

26 d’octubre del 2019 Acreditacions 5:30h (Centre Cívic) 

Sortida 6:00h (Centre Cívic) 

Tornada 19.30h (Centre Cívic) 

15 euros (residents a la Granada) 

25 euros (no residents) 

Important! L’organització no te l’obligació d’oferir transport de retorn a la Granada a les persones que 

abandonin la ruta abans d’arribar al Monestir de Montserrat. 

Pagament 

Fent l’ingrés al compte: ES97 0081 1657 78 0001014709 (Banc Sabadell) 
Caldrà lliurar el comprovant d’ingrés bancari junt amb el full d’inscripció abans del 9 

d’octubre a l’ajuntament o al Centre Cívic.  
En cas de donar-se de baixa, no es tornaran els diners. 

NOTA: Els menors d’edat hauran de presentar una autorització firmada pel pare, mare o tutor legal i 

hauran d’anar acompanyats durant la sortida.  

Jo …………………………………………………………………., amb DNI ……………………. em responsabilitzo de qualsevol 
dany individual que pugui patir durant la 17ena caminada La Granada – Montserrat el dia 26 d’octubre 

del 2019. 

I donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

5/1982, autoritzo que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies, vídeos i altres mitjans de la 16ena 

caminada La Granada – Montserrat 2019.  

SIGNATURA DEL PARTICIPANT:  



AUTORITZACIÓ LEGAL  

17A CAMINADA LA GRANADA- MONTSERRAT 2019 

 
Jo,....................................................................................... amb el 

núm. de D.N.I............................., com a pare/mare/representant legal 

de .................................................................................... autoritzo al 

meu fill/a a assistir a la 17ena Caminada La Granada- Montserrat que es realitzarà 

dissabte 26 d’OCTUBRE de 2019 organitzada per l’Ajuntament de la Granada i 

entitats del municipi. Aquesta autorització descarrega de qualsevol tipus de 

responsabilitat a l’organització essent coneixedor de les condicions  establertes1 en 

aquesta activitat. 

 

La persona major d’edat que acompanyarà al meu fill/a durant la 17ena Caminada La 

Granada- Montserrat serà el/la  ............................................................. 

 
Signatura del pare/mare/tutor:  
 
 
 
La Granada, a ____ de ____________ de 2019 

 

 
I donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la 

Constitució i regulat per la Llei 5/1982, jo com a pare/mare/representant legal 

autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies, vídeos i altres 

mitjans de la caminada La Granada- Montserrat 2019.      

     

                                                           

1 
 Les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades durant tota l’activitat d’un 

responsable major d’edat i autoritzat pel pare/mare o tutor legal. 

  La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels participants. El 
representant legal del menor  autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades per Internet,  així com en 

qualsevol  publicació o fulletó que l'organització cregui oportú. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà 

(publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...).  

  La distribució de les imatges podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre 
l’activitat i els resultats d’aquesta.  

  La participació en l'esdeveniment està sota la responsabilitat i propi risc dels participants o tutors legals , en el 

cas dels menors d’edat. 
  El participant, en el moment de la inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per realitzar l’activitat 
  El fet d’inscriure-s'hi implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions.  

 

 



La Granada, a ____ de ____________ de 2019   Signatura del 
pare/mare/tutor: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


