RENÚNCIA A LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT, DRETS D’IMATGE I
ALTRES
1.- Participació voluntària.
L’acceptant declara, en nom i representació pròpia o com a representant legal o tutor legal del/
de la menor d’edat que, voluntàriament, decideix baixar, participar, saltar, i fer totes aquelles
activitats permeses en el 4 RIDERS BIKE PARK i que accepta i dona el consentiment perquè les
realitzi el/la menor d’edat al qual representa/tutela.
2.- Assumpció del risc, renúncia a la responsabilitat i capacitat per a la pràctica de l’esport.
Conec els riscs que comporta la pràctica del descens o rodar en bicicleta pels diferents circuits
del 4 RIDERS BIKE PARK (també denominat Bike Park), ja sigui en la pròpia persona o els que
pugui patir el/la menor a dalt mencionat. Conec que aquestes activitats són potencialment
perilloses i que els riscs poden ser físics (lesions de tot tipus incloses les lesions greus com
paràl·lisis i inclús la mort) o materials (bicicleta, casc, roba, proteccions, etc). Conec que la
pràctica d’aquests esports en bicicleta i les seves modalitats poden produir, a més dels danys en
la pròpia persona, danys a tercers (ja siguin físics o materials) i danys a les instal·lacions del Bike
Park. Per això n’assumeixo l’exclusiu risc i responsabilitat, renunciant jo, els meus/seus hereus
i/o demés representants legals, a l’exercici de qualsevol reclamació per danys i perjudicis de
qualsevol tipus o de qualsevol acció penal o civil de responsabilitat, ja sigui contractual o
extracontractual, i que pugui haver patit ara o un cop finalitzada l’activitat contra el 4 RIDERS
BIKE PARK, els seus gestors, promotors o qualsevol dels seus treballadors/es. Igualment,
renuncio a reclamar pels danys físics o materials que pugui patir en el transcurs del “remonte”.
Així mateix, manifesto que jo o el/la menor sóc/és plenament capaç de practicar l’esport del
ciclisme en la modalitat de descens i les practicades dins de les instal·lacions del Bike Park, per
això utilitzaré únicament les pistes/ instal·lacions d’acord al meu nivell i capacitat.
El 4 RIDERS BIKE PARK posa a la disposició dels riders una assegurança d’un dia per aquells que
no estan federats o no disposen de cap assegurança privada, previ abonament del preu estipulat
en el moment de fer la inscripció.
3.- Indemnitzacions. El rider, i el representat legal o tutor pel cas dels menors de 18 anys,
assumeixen tots els danys personals i materials que poden patir, o que pugui patir el/la menor
(pels cas dels menors de 18 anys), al fer ús de les instal·lacions i la pràctica de les activitats del 4
RIDERS BIKE PARK. També assumeixen els danys (materials o personals) que puguin ocasionar a
terceres persones i els robatoris o pèrdues que puguin patir en el Bike Park, no podent reclamar
res al respecte ni cap tipus d’indemnització o compensació econòmica. Per tant, s’exclouen
d’aquests riscos i actes als gestors, propietaris, promotors o persones/ empreses encarregades
de la gestió, manteniment i ús de les instal·lacions.
4.- Cessió dels drets d’imatge. L’acceptant atorga expressament el seu consentiment a 4 RIDERS
BIKE PARK i a la persona/empresa que el gestiona perquè pugui obtenir, reproduir i publicar les
imatges en que pugui aparèixer ell/a o el/la menor d’edat al qual representa/tutela, segons el
cas. Per tant, cedeix els drets d’imatge propis o del/la menor a favor del 4 RIDERS BIKE PARK i la
persona/ empresa que el gestiona perquè pugui elaborar notícies, reportatges o publicitat del
Bike Park. Aquesta cessió dels drets d’imatge és per temps il·limitat i no dóna dret a l’obtenció
de cap tipus de contraprestació econòmica ni de cap tipus. El fet que s’obtinguin imatges no

significa que aquetes s’hagin de publicar i, en cap cas, l’interessat/ada no pot exigir la seva
publicació o aparició en les notícies, reportatges, publicitat o mitjans de comunicació que el Bike
Park vulgui emetre.
5.-Normativa i ús de les instal·lacions. Al moment de fer la inscripció, he llegit, acceptat i
comprès la normativa del 4 RIDERS BIKE PARK, per això em comprometo a complir la normativa
i a fer un ús responsable de les instal·lacions del Bike Park. Això inclou respectar les indicacions,
tant de les senyalitzacions com les del personal autoritzat i em comprometo a utilitzar el material
adequat així com l’ús del casc obligatori i les recomanacions respecte a les proteccions i casc
integral. Pel que fa als menors d’edat, obligatòriament, han d’anar acompanyats per un major
d’edat i acceptar i signar el document “Autorització de menors”. Aquesta normativa, sé que la
puc consultar en qualsevol moment a la web o a les instal·lacions del 4 RIDERS BIKE PARK si així
ho sol·licito.
Assumeixo que el no compliment de la normativa d’ús de les instal·lacions (per part meva, o per
part del menor en el cas d’actuar com a representant o tutor legal d’un/a menor) poden suposar
l’expulsió immediata de les instal·lacions del 4 RIDERS BIKE PARK. L’expulsió de les instal·lacions,
en cap cas implicarà la devolució dels diners abonats en la compra de l’entrada/forfait.
6.- Veracitat de les dades. Reconec la veracitat de les dades facilitades en la inscripció, sobretot
les referent a l’edat, situació de federat o no federat i les demés referents a la meva persona i
les del menor (en cas de ser representant legal o tutor legal d’un/a menor). Qualsevol error o
omissió en les dades, ja sigui voluntària o involuntària, serà únicament responsabilitat del
declarant.
7.- Protecció de dades personals. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades
personals facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de Jordi Junyent Traserra, gestor
de 4 RIDERS BIKE PARK, a l’efecte de gestionar i informar de les diferents activitats i promocions
que es duguin a terme al Bike Park. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran
ser exercitats dirigint un correu electrònic a info@4ridersbikepark.com o un escrit a: 4 RIDERS
BIKE PARK, Casa Rosa Cardó, s/n, 08610- Avià (Bcn).
8.- Acceptació i coneixement. El rider, o el representant o tutor legal pel cas dels menors d’edat,
al fer l’acceptació declara que ha llegit atentament aquest document i l’ha comprès
perfectament, assumint i acceptant totes les condicions i informació que hi consta exonerant de
qualsevol tipus de responsabilitat al 4 RIDERS BIKE PARK, a la persona/empresa que el gestiona
i a tots els seus empleats/ades. En cas de litigi, renuncio al propi fur i accepto que siguin
competents els Jutjats de Berga (o Barcelona per raó de la matèria i jurisdicció).

