CLUB ESPORTIU D’ACTIVITATS
DE MUNTANYA PARETS – CAM

C/ Ponent, 18 / 08150 Parets del Vallès
info@cam-parets.com / www.cam-parets.com

FORMULARI GENERAL D'EXEMPCIÓ
DE RESPONSABILITAT

Jo, ________________________________, amb DNI__________________, a Parets del Vallès a dia ____ de
________________ de 2022, ASSUMEIXO TOTS ELS RISCOS DE PARTICIPAR A QUALSEVOL DE LES
ACTIVITATS dutes a terme pel CLUB ESPORTIU D’ACTIVITATS DE MUNTANYA PARETS (CAM) a
_________________________________________ .
CERTIFICO que tinc coneixement que l'activitat a realitzar és perillosa i pot tenir conseqüències imprevisibles
en desenvolupar-se en terreny muntanyós d'aventura.
CERTIFICO que he estat informat de les característiques de l'activitat (físiques, psicològiques, material, lloc,
etc.) i realitzo l'activitat amb ple coneixement de les seves característiques. Així mateix, CERTIFICO que he
assumit l'obligació d'informar-me de tot allò relatiu a l'activitat proposada (ruta, meteorologia, material, etc.), ja
que, el Club i el/s facilitador/s d'aquesta activitat NO SÓN GUIES PROFESIONALS, i la seva tasca és única i
exclusivament la de facilitar i promoure l’activitat.
CERTIFICO que estic en bona forma física, que tinc suficient preparació o capacitació per participar en aquesta
activitat i que no he estat recomanat per un professional mèdic qualificat per no participar-hi.
CERTIFICO que no hi ha motius o problemes relacionats amb la salut que impedeixin la meva participació en
aquesta activitat.
RECONEIXO que aquesta activitat pot involucrar una prova dels límits físics i mentals d'una persona i comporta
la possibilitat de lesions greus, pèrdua de propietat i mort. Els riscos inclouen, però no es limiten a aquells
causats pel terreny, les instal·lacions, la temperatura, el clima, l'estat dels participants, l'equip, el trànsit de
vehicles, la manca d'hidratació i les accions d'altres persones, inclosos, entre d'altres, partici pants i voluntaris
de l'activitat. Aquests riscos no només són inherents als participants, sinó que també són presents per als
voluntaris.
RECONEIXO que els patrocinadors i promotors de l'activitat en què puc participar utilitzaran aquest Formulari
d'exempció de responsabilitat per accident i exempció de responsabilitat, i que regiran les meves accions i
responsabilitats en aquesta activitat.

CERTIFICO QUE HE LLEGIT AQUEST DOCUMENT I ENTENC COMPLETAMENT EL SEU CONTINGUT.
SÓC CONSCIENT QUE AIXÒ ÉS UNA EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT I EL SIGNO AMB LA MEVA
PRÒPIA I LLIURE VOLUNTAT.

Nom, Cognoms i Signatura:

_____________________________

Data:

