
8 de maig 
del 2011 

DECABIKE DECATHLON 
VILA-SECA 

     

FESTA DE LA BICICLETA 

Nº INSCRIPCIÓ: 

 

 
 

BENVINGUTS A DECABIKE! VOLEU PARTICIPAR A LA NOSTRA BICICLETADA? DONCS OMPLIU 

AQUEST FULL D’INSCRIPCIONS PER TAL DE TENIR UNA PARTICIPACIÓ AMB DORSAL I UNA BOSA 

D’AVITUALLAMENT. 

Cognoms: 

Nom: NIF: 

Direcció: 

Població: Província: 

C.P.: Data de naixement: 

Telèfon: Telèfon mòbil: 

Tenda habitual (Vila-seca, Reus, Tarragona, Sant Pere): 

Esport practicat habitualment: e-mail: 

Formulari a omplir pel pare, mare o tutor/a legal si la persona inscrita és menor de 18 anys: 

Cognoms: 

Nom: NIF: 

Direcció: 

Població: Província: 

C.P.: Data de naixement: 

e-mail: 



 

 

 

Autorització paterna: Tota persona menor d’edat ha de portar omplert l’autorització del pare, 

mare o tutor/a legal. 

Cancel·lació: Decathlon reserva el dret a cancel·lar la sortida en el cas de que no pugui 

assegurar la seguretat dels participants, particularment en el cas de deteriorament de les 

condiciones meteorològiques. 

Exclusió: Decathlon reserva el dret d’excloure a tota persona que no compleixi el reglament o 

les normes de seguretat indicades  per a la sortida. 

Dades personals: En virtut de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les seves dades quedaran recollides a la base de 

dades propietat de Decathlon España, S.A.U amb la finalitat de realitzar la seva inscripció i 

participació de l’esdeveniment. Les seves dades seran utilitzades per a informar-li en un futur 

per qualsevol medi (telefònic, e-mail) d’esdeveniments que organitzi Decathlon així com la 

nostra Targeta Decathlon i els nostres productes o serveis.  

Decathlon España, S.A.U podrà filmar i fotografiar als participants durant el desenvolupament 

de l’esdeveniment. Amb conformitat de la Llei orgànica 1/1982, de data 5 de maig, de Dret a 

l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia imatge, els firmants manifesten 

expressament el seu consentiment en cedir gratuïtament a Decathlon España S.A.U els drets 

d’imatge en relació a les fotografies que se li realitzaran als participants. 

Decathlon España S.A.U per a utilitzar aquestes imatges i fotografies en els elements 

publicitaris que poden confeccionar-se sense limitacions es derivarà a la vigent llei de 

Protecció de dades de Caràcter Personal i a la Llei de orgànica de Dret a l’Honor, a la Intimitat 

Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 

 

     Si no desitja rebre comunicacions publicitàries, marqui la casella. 

 

 

 

Firma_________________________ Firma dels pares en cas de ser menor_________________ 

 


